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ÁTADTÁK DOROG ÚJ JÁTSZÓPARKJÁT 

Nagy örömmel vették birtokuk-
ba az Iskola utcában kialakí-

tott kalandos játszóteret a gyerekek. 
A KalanDorka névre keresztelt parkot 
április 12-én adta át dr. Tittmann Já-
nos polgármester az óvodásoknak és 
diákoknak. A városvezető megköszönte 
a játszótér kialakításánál nyújtott mun-
kájukat a műszaki szakembereknek. 
Emléklapot adott át a kivitelező Könyv-
Építő Kft. ügyvezetőjének, Legény Má-
riának és a gépész tervezőnek, Szabó 
Róbertnek.

A csúszdák, fészekhinták, trambuli-
nok, drótkötélpályák kipróbálása előtt 
az Eötvös iskola kórusa vidám tavaszi 
dalokat énekelt az ünnepség nyitóak-
kordjaként. A húsvét előtt megnyitott, 
és térítésmentesen minden nap 10-18 
óra között nyitva tartó játszóteret már a 
tavaszi szünetben használhatták a gye-
rekek.

A mintegy 1000 négyzetméteren Do-
rog Város Önkormányzata által megva-

lósított KalanDorka játszótéren számos 
játékeszköz várja a lurkókat: 3 éves 
kortól használhatják az egyik drótkö-
télpályát, a másik kettőn védőfelszere-
léssel a nagyobbak csúszhatnak 4 és 5 
méteres indulómagasságból. Két tram-
bulint, pörgőt, három fészekhintát és 
több hagyományos hintát is felszerel-
tek a szakemberek, de természetesen 
a csúszda sem hiányzik a kínálatból. 
Kalandpálya és vitorlás egészíti ki az 
ütésgátló gumiszőnyeggel és gyöngy-
kaviccsal borított parkot. 

A gyermekek biztonságára nem csak 
a kerítés és a burkolatok, a szabvá-
nyoknak megfelelő  játékok vigyáznak, 
hanem a nyitvatartási időben állandó 
felnőtt felügyeletet is biztosít a város. 
Az animátorok segítenek a kötélpályán 
kötelezően viselendő védőfelszerelések 
(bukósisak, heveder) felvételében. Bal-
esetek, sérülések esetén pedig az esz-
köztároló épületben elsősegély doboz is 
található.  

A szülőknek pihenőpadokat alakítot-
tak ki, a játszótér bejáratánál lévő épü-

ARANYRA ÉS A DOROGI ÍRÓKRA 
EMLÉKEZTEK A KÖLTÉSZET NAPJÁN

A költészet napja igazán színes ren-
dezvényekkel örvendeztette meg a 

kultúra kedvelő dorogiakat. A könyvtár vers-
mondó versenyén Arany János születésének 
kétszázadik évfordulója emlékeztek a diákok. 
A zsűri – Mucha Ildikó, a könyvtár volt igaz-
gatója, Antal Zsuzsanna a könyvtár helytörté-
neti felelőse és Kele Fodor Ákos költő –érté-
kelte a versmondókat. A 4. osztályosok közül 
I. Birkés Zsuzsanna (Zrínyi), II. Román Emese 
(Zrínyi), III. Kronavetter Kata (Petőfi ) lett. Az 

5-6. évfolyamon I. Árkosi Klaudia (Eötvös, 6.o.), II. helyezett: Farkas Réka (Eöt-
vös, 5.o.), III. Reiser Erika (Petőfi , 5.o.). A 7-8-9. osztályok versenyében I. Nagy 
Flóra (Zrínyi), II. helyezett: Gremsberger Edvin (Eötvös), III. helyezett: Vaszkán 
Dávid (Zsigmondy).

Szintén április 11-én tartotta meg német nyelvű szavalóversenyét a Dorogi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat is a Tájházban. 

Dorogról írták, dorogiak írták címmel a művelődési házban költészet napi 
irodalmi estet tartott Dorog Város Barátainak Egyesülete. A civil szervezet és 
a könyvtár közös rendezvényén több mint százan vettek részt. A költészet iránt 
érdeklődők ezúttal különleges kultúrcsemegét kaptak ráadásul. Kovács La-
jos helytörténeti kutató Dorog történelmét felelevenítve az itt megforduló, a 
városunkban alkotó és településünkről író nagy elődök és kortársak portréit 
festette le. Dankó József, Kovács Klára, Imre Tibor, Szabó-Berghauer Zoltán, 
Cselenyák Imre, Vig Sára előadásában meghallgathatták az adott szerző mű-
veit is a jelenlévők. 

Mini-kiállítással egybekötött díjátadót tartottak a 
Petőfi  iskolában április 27-én. A Richter Gedeon 

Nyrt. és a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sport-
iskolai Általános Iskola közösen pályázatot írt ki Tudományos 
természet – természetes tudomány címmel a 7. osztályos 
dorogi diákoknak.  A versenyre, amelyet az ötven éve Doro-
gon fi óktelepet nyitott Richter Gedeon Nyrt. immár húsz éve 
minden évben meghirdet, hatvanketten jelentkeztek. 

A természettudományi teszt kitöltése után informatív, lát-
ványos plakátot kellett készíteniük a versenyzőknek olyan 
magyar természettudósról (és találmányáról), akit minden-
kinek érdemes lenne megismernie. A Richter Gedeon Nyrt. 
PR-munkatársa, Otrok Györgyné okleveles vegyészmérnök 
ismertette a díjazott alkotók névsorát, majd értékes jutalma-
kat és okleveleket adott át a tanulóknak. Első lett: Juhász 
Antónia (Petőfi ), 2. Oszlányi Leon (Petőfi ), 3. Vaskó Emese 
(Eötvös), 4. Kovács Fanni (Eötvös), 5. Szédeli Flóra (Zrínyi), 
6. Kovács Anikó (Eötvös), 7. Kövér Bettina (Petőfi ), 8. Bredán 
Szabina (Eötvös), 9. Miklovicz Eszter (Eötvös), 10. Németh 
Dominika (Zrínyi). Különdíjat vehetett át: Kara Gergely (Eöt-
vös).

A gyerekeket és a felkészítő tanárokat – Anger Lászlóné, 
Szó Anikó és Balogh Balázs – vendégül látták, majd a diákok 
megnézték a saját és a többi versenyző plakátjait a kiállítá-
son.

PLAKÁT KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJÁTADÓ 

NÉPVISELETBE ÖLTÖZTEK 
FELNŐTTEK ÉS DIÁKOK 

Sváb népviseletben érkeztek a művelődési házba a 
hagyományos Tracht Tag résztvevői április 22-én. A 

Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényén a 
német népviselet ünnepén sokan öltöttek régi viseletet. Fő-
kötők, mellények, kalapok és hosszú szoknyák idézték fel 
Dorog múltját, a nagyszámú sváb lakosság megjelenését. 

Vörös Jánosné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a kórus adott műsort. A 
Sváb Party igazi örömünnepet varázsolt a bálterembe.

A Zrínyi-iskolában szintén megünnepelték a népviseletek 
napját: pántlikával, kalapokban, hímzett ruhákban érkeztek 
április 24-én a gyerekek és a tanárok az intézménybe. 
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TIZENHÁROM TONNA 
VESZÉLYES HULLADÉK GYŰLT ÖSSZE

Tizenhárom tonna veszélyes hulladéktól 

szabadítottuk meg városunkat a Föld 

Napján. Az önkormányzat és a Sarpi Dorog 

Kft. közös akciónapján ezúttal a szelektív 

gyűjtésre és a környezetvédelem jelentősé-

gére is felhívták a gyűjtőpontokon az önkén-

tesek a lakosság fi gyelmét. Lágler Katalin, a 

Kft. ügyvezetője nyilatkozott lapunknak. 

Mi a tapasztalat a veszélyes hulladékok átvételét 
illetően az előző évek mennyiségeit fi gyelembe véve? 

Az előző évben 11 t veszélyes hulladékot si-
került összegyűjteni, idén ez a mennyiség 2 
tonnával nőtt, annak ellenére, hogy a gyűjtő-
pontok csökkentek. Főként a mosószer és az 
olajhulladékok mennyisége növekedett az elő-
ző évekhez képest.

Milyen típusú és mekkora mennyiségű veszélyes 
hulladéktól szabadítottuk meg a várost április 22-
én? 

180 kg gyógyszert, 670 kg növény-
védőszert,1200 kg mosószer maradványt, 1300 
kg olajat, 9820 kg festéket és göngyölegeit. Ösz-
szesen 13.170 kg égethető veszélyes hulladé-

kot vettünk át. Az idei veszélyes hulladékgyűj-
tési akció során is örömmel tapasztaltuk, hogy 
a dorogiak többsége  fi gyelmet fordít a szelek-
tív hulladékgyűjtésre. Sokan érdeklődve fi gyel-
ték a szelektálást és a gyűjtés módját hordóba 
és konténerbe. A hulladék ártalmatlanítására 
többen rákérdeztek, érdeklődve hallgatták tá-
jékoztatásunkat. Néhány szülő egészen kicsi 
gyerekekkel jött el - nevelési céllal -, hogy a 
gyerekek láthassák a hulladékgyűjtési akciót. 
Az akciónapnak már hagyománya van, hiszen 
az önkormányzattal már sok éve szervezzük a 
gyűjtést. Önkénteseinknek ezúton is köszönjük 
a segítségüket. Az elmúlt években hatalmas 
mennyiségű veszélyes hulladéktól mentesí-
tettük a kommunális hulladékot, ami így aztán 
nem került a lerakókba, ezzel is csökkentve a 
környezeti kockázatot.

Mivel a SARPI Dorog Kft. számára a környe-
zetvédelem kiemelt jelentőségű, ezért nem-
csak a hulladékok kezelésében, hanem Dorog 
város tisztaságában és zöld felületeinek növe-
lésében és fenntartásában is részt veszünk. 
Alapítványunk az elmúlt 10 évben közel 200 
millió Ft-al támogatta ezt a munkát. Örömünk-
re szolgál minden  önkormányzati kezdemé-
nyezésben részt venni és továbbra is állunk a 
lakosság és a dorogi önkormányzat rendelke-
zésére!

Köszönjük a Sarpi Dorog Kft.-nek, az Alcufer 
Kft.-nek, a Perfetto-Due Kft.-nek és a K+Á 
Kft.-nek az akciónapon nyújtott segítséget!

DOROGIAK A 
KÖNYVESPOLCON

Csunderlik Péter doktori disz-
szertációja a történettudo-

mány legizgalmasabb hazai szen-
zációja a magyar könyvpiacon. A 
fi atal dorogi kutató első, vaskos ta-
nulmánykötetével jelentkezett az el-
múlt napokban, új szemlélettel köze-
lítve a Galilei Kör száz évvel ezelőtti, 
sokat vitatott történetéhez. 

A Dorogi Füzetek 51. száma város-
unk múltfeltárásának újabb feje-
zetével gyarapodott. A játékos em-
ber című kötet két írást tartalmaz. 
Menyhárt Csaba az egykori dorogi 
választókörzethez tartozó Párkány 
országos botránnyá emelkedett tö-
meghisztériájának krónikáját írta 
meg a Párkányi tigrisvadászat című 
„sajtóregényében”, összegyűjtve az 
ország-világ határait feszegető bohó-
zat éveken át tartó visszhangját. Ko-
vács Lajos pedig kutatásainak dorogi 
színjátszás-történeti fejezetét adja 
közre a 19. század végétől napjainkig. 

K.L. 

A megyei önkormányzat támogatásával uniós forrásból a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

keretében a közeljövőben a megye 49 településén valósulhatnak 
meg fejlesztések: intézmények újulnak meg, épületenergetikai 
korszerűsítésekre kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, 

turisztikai látogatóközpon-
tok nyílnak meg, de számos 
településen az egészség-
ügyi és szociális alapellátás 
területén is fejlesztésekre 
számíthat a lakosság. 

A megyei önkormányzat 
támogató döntésének segít-
ségével Dorogon 250 millió 
Ft-os uniós pályázati támo-
gatásból egy országosan 
is egyedülálló kiállítóteret 

is tartalmazó bányamúzeum nyithatja meg a kapuit a Reimann-
altáró műemlékileg védett alagút bejárata közvetlen szomszédsá-
gában. Az új, két galériával osztott, nagy belmagasságú épületben 
egy miniverzum terepmodell segítségével interaktív, autentikus 
környezetben jelenhet majd meg a megye bányászattörténetét és 
ipartörténeti öröksége, Dorog változásaival és a bányászat élet-
módra gyakorolt hatásaival együtt. A galérián ezen kívül kiállító/
látványtér, a vendéglátást szolgáló büfé és kávézó, ajándéktárgya-
kat árusító rész is kialakításra kerülhet. 

A megyei önkormányzat tájékoztatása szerint önkormányzatunk 

150 millió Ft összegű támogatást nyert a Zrínyi-iskola energetikai 
korszerűsítésére is, amelynek köszönhetően elvégezhető lesz az 
épület utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a napele-
mes rendszerek telepítése. A pályázati forrásból a Petőfi -iskola is 
komplex energetikai korszerűsítésen eshet át: az elnyert több mint 
134 millió Ft-ból sor kerülhet az utólagos hőszigetelésére, a tető-
szerkezet felújítására, a nyílászárók cseréjére, ezen kívül a tervek 
szerint a szakemberek napelemes rendszert is telepítenek majd. 
„A területi elvet fi gyelembe véve a tervezett illetve az előkészítés 

alatt álló fejlesztések a megye egész területét lefedik” – mondta Po-
povics György, a megyei közgyűlés elnöke a megítélt TOP-os támo-
gatásokkal kapcsolatban. Március 31-ével megjelentek a 2017. évi 
TOP-os pályázatok is. 

Kézzel fogható eredmények 
„A TOP-os pályázatoknak köszönhetően Magyarország kormánya 

lehetővé tette, hogy az országos, pozitív gazdasági változásokkal 
párhuzamosan az egyes településeken is jelentős, az ott élőket 
szolgáló változások történjenek. A fenti beruházások az egyik első 
kézzelfogható eredményei ennek a törekvésnek, bízom benne, 
hogy a jövőben további, a helyi közösségeket erősítő pályázati for-
rások nyílnak meg a megyebeli községek előtt. Dorog országgyűlé-
si képviselőjeként magam is azon dolgozom, hogy itt és a szűkebb 
térségben a jövőben is számos további fejlesztés valósulhasson 
meg” – mondta dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium állam-
titkára, a térség országgyűlési képviselője. 

KEMÖH Sajtóközlemény
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KETTŐPONTNULLA:  A SZÜRREALIZMUS ILLATA

A körülöttünk jelen lévő világ vizuális elemeinek darabokra 
szedése és új, meghökkentő módon való egymásba ágya-

zása adja az alapot az alkotáshoz Szax Olivérnek.
Szigorú geometrikus formák és klasszikus fi gurális festészet ta-

lálkozik a vásznakon, egyszerre harcolva és erősítve egymást. Oli-
vér célja most is ugyanaz, mint a  huszadik század eleji kubisták 
vezéralakjainak - lásd az ifjú Picasso és barátja, Braque - a megál-
lítás, meghökkentés és az ebből fakadó elgondolkodtatás. 

A festészet precíz (olykor tudatosan és nagyvonalúan hanyag) 
technikai része itt nem cél, hanem eszköz; segítség a néző meg-
szólításához: ember, ébredj fel és gondolkodj! 

Az Eötvös Galériában nyílt – május közepéig látható -legújabb 
kiállításod, amelyen minisorozatokkal találkozhat a kortárs kép-
zőművészet iránt érdeklődő. Különleges, absztarkt, többdimenziós 
képek. A diszharmóniában mégis összhangot lát a szemlélődő. 

Való igaz. Precíz, de száraz tanulmányképek helyett vizuális kép-
leteket alkotok, amelyeknek egyszerre része a legszélsőségesebb 
minimalizmus és a klasszikus akadémikus fi gurális festészet.

Sorozataim önmagukon belül fejlődnek és egymásból nőnek ki. 
Nem a körülöttünk lévő világot szeretném másolni, hanem magát 
a festett képet akarom a valóság egy részévé tenni.

Egymás mellé téve a képeket látható, hogyan jutottam el egy 
üres, lelki vívódásoktól sem mentes állapotból  - éppen a festmé-
nyek által nyújtott segítséggel - egy felszabadultabb és tudatosabb 
alkotói állapotba.   

 A kiállítás címe is erre utal. Kettőpontnulla. 
Átértékelés, átértelmezés, újrakezdés, mindezt kifejezheti a cím.  

Az elmúlt csaknem húsz év grafi kusi és dekoratőri éveit követően 
egy festő gondolkodásával szeretném folytatni alkotói tevékenysé-
gemet.

A Dobó Katalin Gimnáziumban érettségiztem. Bár természettu-
dományos szakon végeztem, az ottani rajzoktatás jó alapot adott 
ahhoz, hogy tízszeres túljelentkezést leküzdve elsőre felvegyenek 
a budapesti Damjanich utcai dekoratőr iskolába. Képzős tanárok 
tanítottak, sok évfolyamtársam a Képzőművészeti Egyetemen foly-
tatta tanulmányait. Én egzisztenciát szerettem volna teremteni, 
ezért dekoratőrként alapítottam stúdiót, ahol évről-évre több lett 
a feladatom,  ezért a festészet teljesen háttérbe szorult.  Éreztem, 

nincs ez így rendben. Egyre többször 
eszembe jutott Tolvaly Ernő festőmű-
vész - nagyrabecsült tanárom - elvá-
lásunkkor hozzám intézett szűkszavú 
intelme:

Olivér, maga ne hagyja abba a fes-

tést! Jó pár év kellett hozzá, hogy el-
jussak odáig, hogy komolyan vegyem 
szavait és mind több energiát átcso-
portosítva a festészetet elsőrangú fel-
adatnak tekintsem.

 Kiállításod megnyitóján Atlasz Gá-
bor festőművész azt mondta: a szürre-
alizmus illatát érzi a képeken, amelyeknek legnagyobb feladata a 
gondolkodtatás.

 Kezdetben fi gura nélküli, agresszív geometrikus formákat al-
kottam, bizonytalan háttérre építkezve, mondhatjuk tudatalat-
ti komponálással. Kimerevített, mégis mozgás érzetét keltő, 
„induló“objektumok voltak ezek, amelyekhez idővel társultak a 
magányos emberi - főleg törékeny női - alakok, éles kontrasztot 
képezve, összhatásban veszélyérzetet sugallva. Tudatos komponá-
lás következett, megmaradtak a letisztult, hiper-realisztikus for-
mák, de a geometriát sem hagytam el, mert ez a recept működött: 
többféle világ ütköztetése megnyitja az utat a művészet befogadá-
sához.

Kíváncsi vagyok kiteljesedésedre. Arra, hogy a lelki letisztultság, 
a festészet első helyre tétele hová vezet az alkotásban? Atlasz Gá-
bortól idézem: két év „komoly” alkotómunka után látható, nagy 
utat jársz majd be a festészet határtalan világában.
Gratulálok a kiállításodhoz!

Kiállítások: Dobó Galéria (Esztergom), Dorogi Galéria (Retro pályá-
zat, 2. helyezés), Bakelit Multi Art Center, Budapest, Barabás Villa, 
Budapest: csoportos kiállítás, MÜSZI Budapest: csoportos kiállí-
tás, Klauzál13 Galéria, Budapest, egyéni kiállítás, Eötvös Galéria, 
Dorog, egyéni kiállítás, 
Díjak: Retro képzőművészeti pályázat, II. hely, The Talent képző-
művészeti pályázat, közönségszavazat, I. hely, www.oliverszax.com 
Facebook: Olivér Szax

A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általá-
nos Iskola Művészeti Munkaközössége idén immár hatodik alka-

lommal szervezte meg a három iskola rajzszakköreinek közös kiállítását. 
Sitku Pál főigazgató a könytárban, a megnyitón kiemelte: - Az eddigi kiál-
lítások minősége is igazolja, hogy érdemes minden évben megszervezni-
ük a bemutatót.  Szerencsés helyzetben van Dorog, hiszen az Eötvösben, 

a Petőfi ben és a 
Zrínyi iskolában 
is kiváló rajzta-
nárok irányítják 
a szakköröket. 
Gratulálunk a 
g y e re k e k n e k , 
illetve Kapa Me-
lindának, Tóth 
Major Krisztiná-
nak és Kolonics 
Péter tanárok-
nak.

TŰZZOMÁNCOK, FOTÓK, GRAFIKÁK A 
SZAKKÖRI KIÁLLÍTÁSON

PÉLDÁT MUTATNAK 
INTÉZMÉNYEINK

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet nyer-
te el a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Sportiskolai Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Óvoda. A 
bázisintézményeknél a nevelő-oktató munka során a 
mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb te-
vékenységeikben látványosan 
megjelennek a kor elvárásai-
hoz illeszkedő szakmai inno-
vációk. A dorogi iskolák és a 
Zrínyi óvoda által folytatott te-
vékenységek jó gyakorlatként 
követésre érdemesek. Ezeket 
minden érdeklődő intézmény 
számára hozzáférhető teszik 
a jövőben. Az átadó ünnepsé-
gen részt vett Dankó József 
alpolgármester, a Zrínyi óvoda 
vezetője Szrnka Anna és Sitku 
Pál, a DOKI vezetője.. 
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről döntött április 

28-án megtartott testületi ülésen 
1.) Beszámoló Dorog város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
3.) Dorog Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendelete 
4.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2016. évi szakmai beszámolója 
 5.) A TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2016. évi szakmai beszámolója 

2016. évi szakmai beszámolója
6.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2016. évi szakmai beszámolója 
7.) A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2016. évi 

szakmai beszámolója 
8.) A Dorogi József Attila Művelődési Ház 2016. évi szakmai beszámolója 
9.) Dorog Város Egyesített Sportintézménye 2016. évi szakmai beszámo-

lója
10.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2016. évi beszámolója
11.) Dorogi Kommunális Közalapítvány 2016. évi beszámolója 
12.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2016. évi beszámolója 
13.) A Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofi t Kft. 2016. évi pénzügyi 

beszámolója
14.) Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. 

éves szakmai beszámolója 
15.) A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-

nak ellátásáról szóló 2016. évi átfogó értékelés 
16.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzés jelentéséről 
17.) Az önkormányzati adóhatóság 2016. évi beszámolója 
18.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott dönté-

sek 2016. évi teljesítéséről
19.) Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság átruházott hatás-

körében hozott döntések 2016. évi teljesítéséről 
20.) Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda pályázaton való részvételének támogatása 
21.) A Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi 

Szakgimnázium intézmény-vezetői pályázat véleményezése 
22.)  A Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

pályázat véleményezése 
23.) Dorog, 1518/12 hrsz. alatti – volt lámpakamra – épület bontása 
24.) Dorog, Baross Gábor lakótelep és Hám Kálmán lakótelep parkoló 

építése és burkolat felújítása 25.) Dorog, 725/2 és 1943 hrsz. alatti 
légópincék bontása 

26.) Dorog, Hétszínvirág óvoda tetőfelújítása” tárgyú közbeszerzési eljá-
rás lezárása 

27.) Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 0294/4 hrsz-ú területen
28.) A Dorogi FC támogatása 
29.) Polonyi Zsolt képviselő előterjesztése az európai béruniót célzó pol-

gári kezdeményezés támogatásáról
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.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. május 25-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadó-

napját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő május hónapban 

telefonon, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés 
alapján tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelő-
dési Házban. Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.
hu

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórája ke-
retén belül május 24-én a Nefelejcs u. 7. szám előtt, 
valamint június 7-én a Hunyadi u. 8. szám előtt várja az 
érdeklődőket 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 tan-
termében tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és 
e-mailen is elérhető: 30/296-9711, fi nta.a@t-email.hu

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hó-
nap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a 
Petőfi  iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is el-
érhető: 30/994-9019,  jaszberenyi_karoly@freemail.hu

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő május hónapban te-
lefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja 
fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Idő-
pont egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.zsolt@jobbik.hu

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros 
keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Iro-
dában (Intézmények Házával szemben). Időpont egyezte-
tés: 70/908-5558

SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő májusban tele-
fonos egyeztetés után tartja fogadónapját az MSZP Irodá-
ban (Otthon tér 1.) Tel.: 30/970-8203.

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE A 
MÉRÉSEK ALAPJÁN 

Március 25-április 24.
1. Kéndioxid (SO

2
)

átlagértéke: 2,55 μg/m3

előírt határértéke: 125 μg/m3

a mért átlag a határérték: 2,04 %-a

2. Nirogénoxid (NO
2
)

 átlagértéke: 18,31 μg/m3

előírt határértéke: 85 μg/m3

a mért átlag a határérték: 21,54 %-a

3. Szénmonoxid (CO) adathiány műszer hiba miatt
 átlagértéke: 0,00 μg/m3

előírt határérték: 5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték: 0,00 %-a
4.Ózon (O

3
)

átlagértéke: 78,40 μg/m3

előírt határérték: 120 μg/m3

a mért átlag a határérték: 65,33 %-a

5.Ülepedő por (PM
10

) 
átlagértéke:  16,69 μg/m3

előírt határértéke: 50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték:  33,38 %-a

Határérték túllépés nem történt. 

FELVONULTUNK MÁJUS ELSEJÉN

Május elsején csaknem ezren vonultak végig Dorog ut-
cáin a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

Bányászzenekarának felvezetésével. Dr. Tittmann János polgár-
mester az Otthon téren rövid köszöntőjében elmondta, sokan vo-
nulnak utcára mostanában. Kik egyetemek mellett, kik azok el-
len, kik a kormány ellen, kik 
mellette. Dorogon hagyo-
mány, hogy május elsején a 
munkájukból becsületesen 
élő embereket tiszteljük 
meg felvonulásunkkal. Év-
ről évre egyre többen.

Az idei május 1. igazi kö-
zösségi ünnep volt, jó zene 
mellett, ragyogó napsütés-
ben. 
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Dorog Város Kulturális Közalapítványa
2510 Dorog Bécsi út 79-81.

2016. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Dorog Város Kulturális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/14 számú 
végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósítá-
sában 3 fő kuratóriumi és 3 fő felügyelő bizottsági tag társadalmi munkában segíti a 
közalapítvány működését. Elnök: Végh Éva.

1. Számviteli beszámoló

A közalapítvány a 2016. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcso-
lódó előírásoknak megfelelően kettős könyvelést vezet és egyszerűsített éves beszá-
molót állított össze. 

2016. évi mérleg adatok ezer Ft-ban

Eszközök Források
Képzőművészeti alko-
tások

2.425 Induló tőke 2.310

Befektetett pénzügyi 
eszköz

1.379 Tőkeváltozás 1.841

Pénzeszközök 606 Tárgyévi eredmény 111
Rövid lejáratú kötelezettség 110
Passzív időbeli elhatárolás 38

Eszközök összesen 4.410 Források összesen 4.410
A IV. negyedévi, 38.100 Ft összegű könyvelési számla 2016-ban elhatárolásra került.

2016. évi Eredmény kimutatás adatai ezer Ft-ban

Bevételek Költségek, ráfordítások

Dorogi Önkormányzati 
támogatás

500 Anyag jellegű költség 288

NAV 1% SZJA 123 Igénybe vett szolgáltatások 152
Lekötött betét kamata 71 Egyéb szolgáltatások 20

Személyi jellegű kifi zetések /
vacsora/

28

Egyéb ráfordítások 15
Pénzügyi műveletek ráfordításai 80

Bevétel összesen 694 583
A 2015. évben elhatárolt 78 ezer forint 1% SZJA összege idén feloldásra került, 

mivel felhasználták az alapítvány cél szerinti tevékenységére.

Tárgyévi eredmény: 111 ezer forint nyereség, melyet az alapítvány közhasznú tevé-
kenységének és működési költségeinek fi nanszírozásához fog felhasználni.

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

Dorogi Kommunális Közalapítvány
2510 Dorog Bécsi út 79-81.

2016. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Dorogi Kommunális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/21 számú végzé-
se 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 2016. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze.

2016. évi mérlegadatok

Eszközök Források adatok e Ft-ban
Lakossági kölcsön 106 Induló tőke 400
Pénzeszközök 8 679 Tőkeváltozás 9 669
Követelések 1 061 Tárgyévi eredmény -184
Aktív időbeli elha-
tárolás

84 Rövid lejáratú köte-
lezettségek

0

Passzív időbeli el-
határolás

45

Összesen: 9 930 9 930

2016. évi eredmény kimutatás 

Bevétel Költségek, ráfordítások adatok e Ft-ban
Kamatbevétel 39 Anyag jellegű költ-

ség
193

Dorog Önkormány-
zat támogatás

0 Személyi jellegű 
költség

30

NAV 1% Szja 140 Pénzbeli támogatás 140
Magánszemélyektől 
kapott támogatás

0

Összesen: 179 363

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

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

2016. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 
60.108/1993/69. számú végzése alapján közhasznú szervezet.

Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 6 fő kuratóriumi tag társadalmi 
munkában segíti a közalapítvány működését. Elnök: Sitku Pál 

1. Számviteli beszámoló

A közalapítvány a 2016. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. 

2016. évi mérleg adatok E Ft-ban

Eszközök Források
Tárgyi eszközök / 
Ingatlanok /

0 Induló tőke 23 917

Követelések 50 383 Tőkeváltozás 32 315
Különféle egyéb 
követelések

0 Tárgyévi eredmény -5 282

Pénzeszközök 567 Kötelezettségek
Passzív időbeli 
elhatárolás

Eszközök összesen 50 950 Források összesen 50 950

2016. évi Eredmény kimutatás adatai E Ft-ban

Bevételek Költségek, ráfordítások
Dorog Város Egyesített 
Sportintézményétől kapott 
támogatás

500 Anyagjellegű költség 702

Gazdasági Társaságoktól 
kapott tám.

15 180 Személyi jellegű költség 73

Tehetséggondozási program 96 Értékcsökkenési leírás 0
NAV 1% SZJA 6 Egyéb ráfordítás 20 380
Adománygyűjtés mozgáskor-
látozottak segítésére

91

Bevétel összesen 15 873  Kiadás összesen 21 155

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

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Dorog Város közútjain, közterü-
letein, hatósági jelzéssel nem rendelkező, vagy forgalomképtelen 

gépjárműveket Dorog Város Közterület-felügyelete a vonatkozó jogsza-
bályok betartásával elszállíttatja. Az elszállított járművek listáját a köz-
terület-felügyelet a város honlapján közzéteszi és itt tájékoztatást nyújt a 
jármű átvételének, illetve a felmerülő költségek megfi zetésének módjáról.

Az 55/2009.(X. 16.) IRM rendelet értelmében az elszállítás díja 17.250 Ft 
+ Áfa. A tárolás napidíja 1.200 Ft + Áfa. A szállítás és tárolás díja minden 
esetben a tulajdonost/üzembentartót terheli. 

A közterület-felügyelő a helyi közúton hatósági jelzéssel nem rendelkező, 
illetve forgalomképtelen járművön értesítést helyez el, amely tartalmazza, 
hogy az értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az 
érintett járművet elszállítással eltávolíttatja.

A közterület használatáról szóló 5/2001.(II. 23.) Önkormányzati rendelet 
8. § (6) bekezdés értelmében az önkormányzat írásban köteles felszólítani 
az üzemképtelen jármű tulajdonosát a járműnek a közterületről történő 
elszállítására.

A (7) bekezdés alapján az önkormányzat a járművet elszállíttathatja, ha 
a járműtulajdonos a felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, 
vagy kiléte nem állapítható meg.

A hirdetményben foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Kozlik 
Ferenc közbiztonsági referens, tel: 06 33 431-299

Dorog, 2017. május 2.

Közterület-felügyelet

TISZTELT GÉPJÁRMŰ TULAJDO-
NOSOK, ÜZEMBENTARTÓK!
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

A Hódító Túrák Komárom-Esz-
tergom megye legújabb túra-

sorozata, amely során a résztvevők 
megismerhetik ennek a csodálatos 
környéknek a gasztronómiáját, a 
legszebb pontjait és még az egész-
ségüket is megőrzik közben. Három 
civil szervezet – Dorogi Sport, Virág-
zó Kesztölcért Egyesület és Lábatlan 
Go – összefogásával jött létre. Mivel 
hisznek a közös munkában, szeretik 
egymás rendezvényeit, ezért rukkol-
tak elő a túrasorozat ötletével.

Az első túra időpontja május 13., 
amely során Dorogról indulva a Ge-
recse hegység keleti részén található 
Gete-hegy környékét fedezhetik fel 
a túrázók. Június 3-án Kesztölc vár-
ja a Pilis szerelmeseit. Október 8-án 
pedig zárásként a LábatlanGo elne-
vezésű eseményen vehetnek részt az 
érdeklődők.

Aki teljesíti mindhárom túrát, a vé-
gén fém kitűzővel jutalmazzák.

Szekér Zoltán sportigazga-
tó szerint mind a turizmusban, 
mind a régió fejlesztés esetében 
térségben érdemes gondolkod-
ni. Ezt a szemléletet tovább le-
het vinni a termékekre és szol-
gáltatásokra, amit a környező 
lakosság is igénybe vehet. Ezért 
nagy öröm részéről, hogy egy 
térségi szintű összefogás tud 
megvalósulni. Jelenleg a helyi-
eket kívánják megszólítani, fő-
leg az amatőr természetjárókat, 
természetkedvelőket, akiknek 
teljesíthető, könnyed programot 
kínálnak. A Dorogról induló tú-
rák minden évben egy kihívással 
lesznek meghirdetve, ami ebben 
az évben a lövészet lesz. Idén 
csúzli- és íjászversenyben mér-
hetik össze a tudásukat a jelent-
kezők. A legtöbb pontot össze-
gyűjtők között nyereményeket 
osztanak ki.

HÓDÍTÓ TÚRÁK: FEDEZZÜK 
FEL KÖRNYEZETÜNKET!

Az NB II-es bajnokság 18. fordulójá-
ban a Szent István SE II-es csapa-

ta látogatott Dorogra. Az utóbbi hetekben 
nagy munkát végeztek/végeznek a lányok 
edzéseken, hiszen céljuk, hogy bajnokság 
végét is bírják erővel és minél több pontot 
gyűjtsenek. Az első perctől kezdve nagy 
iramú találkozót láthatott a szép számú 
nézősereg. A vendégek óriási lendülettel 
hozták fel a labdát és próbáltak így gyorsan 
helyzetbe kerülni. Egy vendégtalálatot ál-

talában mindig 3-4 dorogi találat követett. 
A félidő végére tetemes lett a különbség, 
kiemelkedő számú gólt szereztünk az első 
fél órában, szám szerint 26-ot! Az utolsó 
negyed órában kiegyenlítődtek az erőviszo-
nyok, ennek egyik oka volt, hogy több hiba 
csúszott a dorogi gépezetbe. Bár ez ekkora 
különbségnél már szinte törvényszerű. A 
végeredmény így is fölényesre sikeredett 
(42-19).

ÚJRA TENISZ NYÍLT 
NAP JÚNIUS 3-ÁN

A tenisz népszerű sport vá-
rosunkban, egyre többen 

szeretnének megismerkedni ezzel 
a szép mozgásformával. A Dorogi 
Sport ezért június 3-án, szomba-
ton újra tenisz nyílt napot tart a 
Bécsi úti teniszpályán. 

Slavoczki Ferenc reggel 8 órától 
12 óráig várja az érdeklődőket a 3 
salakos és 1 betonpályára. Szük-
ség esetén eszközöket (labdák, 
ütő) tudnak biztosítani. A teljesen 
kezdőknek megmutatják a sport-
ág alapjait is.

BUBORÉK BONTÁS 
AZ USZODÁBAN

Május 29. és június 4. között 
zárva tart a Nipl Stefánia 

Uszoda. 
Leszedik a buborékot és felké-

szítik a kinti medencéket a vendé-
gek fogadására. Az egyhetes szü-
net után június 5-én, hétfőn várják 
újra a lakosokat a strandon.

ÚJABB DOROGI KÉZILABDA SIKEREK 



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

28. ÉVFOLYAM 5. SZÁM8 2017. MÁJUS

GYERMEKNAP 2017
Modellorület!

• Modellezz a nagyokkal! • Alkoss kreatívan!

• Lego-Land a Házban! • Ez állati! - Eb kaland a parkban

• Motorozz, mint Talmácsi!

Kapunyitás: 09:30 | PRÓBÁLD KI TE IS!
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