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AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

Több száz dorogi vett részt az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 169. évfordulója tiszteletére rendezett hagyományos 

városi ünnepségen. A Petőfi  téren gyülekezők méltó módon emlékez-
tek meg és hajtottak fejet a korabeli márciusi események forradalmi 
eszméi és az eszméket tettekre váltó márciusi ifjak emléke előtt. A 
korabeli márciusi eseményekre emlékezve Talpra magyar!  címmel 

zenés, irodalmi műsort láthattunk Békefi  Viktória, Fekete Sándor 
Zoltán, Mező Zoltán színművészek és Bedics Richárd táncművész 
előadásában.

A hősök emléke előtti tisztelgésként Dorog Város Önkormányzata, a 
város intézményei, civil szervezetei, pártok és cégek helyezték el az 
emlékezés virágait az emlékmű előtt.

Zá g o n y i 
Petra gra-

f i k u s m ű v é s z 
m e g d ö b b e n t ő , 
ugyanakkor egy-
értelmű alkotá-
saiból nyílt kiál-
lítás REDUCTIO 
címmel az Eöt-
vös Galériában. 
A kiállítást dr. 
Tittmann János 
p o l g á r m e s t e r 

ajánlotta az érdeklődők fi gyelmébe.
Friss, fi atal lány vagy. Könnyedebb témát 

vártam! Képeidről a mély gondolatiság, a poszt-
posztmodern iránti tisztelet süt. Mi járt gondo-
lataidban, amikor a fotókra grafi kai programok-
kal színes síkidomokat ültettél?

Környezetünk tele van síkidomokkal. 
Négyzet – háromszög – kör, azaz bankauto-
mata – gyalogátkelő – megállni tilos tábla. 
Minden visszavezethető az alapformákra, 
azaz minden ezekből épül fel. Egymás nél-
kül nem léteznének. Mi van, ha például egy 
szemeteskukát csak egy négyzet helyette-
sít?!

Valóban hétköznapnak tűnnek ezek a kérdések, 
amelyekre a modern kubizmus stílusát segítségül 
hívva adtál válaszokat. Hogyan jutottál vissza 
ezekhez az alapidomokhoz?

Alkotói pályám elindulásában Kolonics 
Péter tanár úr dorogi rajzszakköre segí-
tett. Ott a tárgyábrázolásokat kiváló tech-

nikákkal elsajátítottuk. Ahhoz, hogy mást 
lássunk egy hétköznapi eszközben, kell a 
tapasztalat, a sajátos szemléletmód. Az, 
hogy miért érdekes valami, hogyan lehet 
lecsupaszítani minden sallang nélkülivé 
tenni egy tárgyat szerintem már egy máso-
dik lépés az alapábrázolás után.

A Nyugat-magyarországi Egyetem művészeti 
tanszékének képi ábrázolás szakán végeztél, ahol 
tanulmányaid alapját képezték a művészi és a 
számítógépes grafi ka. Használod ezeket a tech-
nikákat a munkádban?

Dorogon dekoratőrként és grafi kusként 
dolgozom. Számtalan szóróanyagot, pla-
kátot, meghívót, névjegykártyát, kiadványt, 
díszletet készítettem az elmúlt két évben. 

Mit keresel a művészi utadon? Merre tartasz?
Művészetemben a „reneszánsz SZÉP”-et 

keresve, a felületek, formák fény-árnyék 
hatásokra épülő játékát – monokróm – je-
lenítem meg. Szeretek elveszni az apró 
részletekben, megbontva, megkérdőjelez-
ve a tárgyak fogalmát, értelmét. Keresem 
az alakzatok, struktúrák megjelenítését a 
természeti, illetve a városi környezetben 
egyaránt, megmutatva azt, ami mellett az 
emberek elmennek, amit nem vesznek ész-
re, vagy csak annyira hétköznapi számukra, 
hogy természetessé válik. Számomra a leg-
fontosabb az emberek társadalmi konven-
ciókból való kizökkentése.

Csoportos kiállítások:
2009. SZAKKÖRI KIÁLLÍTÁS - Dorogi Ga-

léria 

2013. OMDK KIÁLLÍTÁS - Eger 
2013. DIPLOMA KIÁLLÍTÁS - Szombathelyi 

Képtár 
2015. 25 ÉV SZÍNEI - Dorogi Galéria 
2016. RETRO - Gáthy Zoltán Városi Könyv-

tár és Helytörténeti Múzeum 
Egyéni kiállítás:
2017. REDUCTIO - Eötvös Galéria 
Elismerése:
Az Országos Művészeti Diák Konferencia 

különdíja
Kolonics Péter az Eötvös-iskola művész-

tanára Petráról: Rövid ideig, 2009-ben dol-
gozott a Dorogi Alkotókörben. Célja rajztu-
dásának fejlesztése mellett felvételire való 
sikeres felkészülés is volt. Hamar kiderült 
tehetsége, ami a rajzolás, rajztanulás irán-
ti alázattal, és az azóta is számtalanszor 
bizonyított kreatív gondolkodással páro-
sult. Az alkotókörben végzett munkája 
meghozta az eredményt, felvételt nyert a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti 
Tanszékére, grafi kus szakra. Kapcsolata a 
szakkörrel utána sem szakadt meg. Részt 
vett 2015-ben az általam vezetett szakkör 
25 éves jubileumi kiállításán, ahol az alko-
tókör egykori és azóta sikeres pályát befutó 
tagjainak munkáit láthattuk a Dorogi Galé-
riában. Végül most 2017-ben eljött az idő, 
és nagy örömömre első önálló kiállításán 
köszönthettük az Eötvös Galériában.

MEGDÖBBENTŐEN EGYÉRTELMŰ KIÁLLÍTÁS AZ EÖTVÖS GALÉRIÁBAN 

ÁTADJÁK A KALANDOS JÁTSZÓPARKOT AZ ISKOLA UTCÁBAN

Április 12-én vehetik birtokukba a gye-
rekek a kalandos játszóteret az Iskola 

utcában. A városi parkot bárki térítésmente-
sen használhatja majd a nyitvatartási időben, 
a tervek szerint naponta 10-18 óra között. A 
játszótéren állandó felnőtt felügyeletet bizto-
sít majd a város, a gyerekek biztonsága ér-
dekében. A kalandos játszóparkban trambu-

linok, kötélpályák, mászófal, három csúszda, 
fából készült többfunkciós hajó játék épül. Az 
ősszel megkezdett munkálatokat néhány hé-
ten belül befejezi a kivitelező. A játékok elhe-
lyezése után a tereprendezés és a biztonsá-
gos burkolati elemek lerakása következik. A 
zárt játszóteret április 12-én 10 órakor adják 
át a gyerekeknek. 



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

28. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 32017. ÁPRILIS

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás rendkívüli köz-
gyűlésén egyetlen napirendi pont volt március 10-én: 

az Esztergom és Dorog egészségügyi intézményrendszerét 
érintő átalakítási terv. A közelmúltban felröppent hírek sze-
rint a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Ren-
delőt az esztergomi Vaszary Kolos Kórház fennhatósága alá 
vonnák. 

A dorogi és esztergomi fekvő-járóbeteg egészségügyi in-
tézményeket érintő átalakítás folyamatáról tanácskoztak a 
dorogi városházán március 10-én a térség polgármesterei, 
orvosai. A rendkívüli társulási ülés keretében megtartott 
fórumra dr. Tittmann János polgármester meghívta térsé-
günk országgyűlési képviselőjét, dr. Völner Pál államtitkárt, 
a dorogi kórház főigazgatóját, dr. Varga Győzőt, az eszter-
gomi intézmény főigazgató főorvosát, dr. Kanász Gábort és 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ illetékesét, dr. Varga 
Gábort. 

Dr. Tittmann János nyitóbeszédében kiemelte, hogy a leg-
fontosabb szempont városunkban a minőségi ellátás meg-
tartása az integráció során. Dorog már átélt egy központo-
sítást. Negatívan tekint vissza erre az időszakra, amely után 
szerencsére sikerült újra jól működő mentőállomást és 
szakrendelőt kialakítani Dorogon. 

Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő kijelentette,  az ál-
lam célja, hogy egységes ellátás legyen és a szolgáltatások 
színvonala ne csökkenjen. Azt szeretné elérni, hogy ez az 
ellátotti terület legalább annyit kapjon a jövőbeni konstruk-
cióban, mint a jelenlegi helyzetben. Az összevonás legfőbb 
indokai a gyógyításban tapasztalható párhuzamosságok 
megszűntetése és az optimális gazdálkodás bevezetése – 
ahogy hazánkban számos helyen és a fővárosban már meg-
történt. A szakdolgozók érdekeit is képviseli majd, illetve 
mediátor szerepet vállal a két egészségügyi intézmény kö-
zött az optimális feltételek, a projekt kidolgozása során. 

Dr. Kanász Gábor főigazgató főorvos hangsúlyozta, hogy 
a racionális gazdálkodás megteremtése érdekében szük-
séges ez a lépés. A szakrendelések továbbra is működnek 
majd Dorogon, de a laboratórium csak vérvételi állomás-
ként funkcionál majd az integráció után. Ez azt jelenti, hogy 
a mennyiségi korlát megszűnik, ugyanakkor korlátot jelent 
majd az idő, hiszen az esztergomi laboratóriumban vizs-

gálják majd a vért, így a beszállítási idő miatt fi gyelni kell. 
Garanciát ígért a dorogiaknak arra, hogy a jövőben nem fog-
nak előfordulni olyan esetek, hogy reggel csak 50 sorszámot 
osztanak ki a vérvizsgálatra és a többieket elküldik, mond-
ván ennyi a napi limit. 

Dr. Varga Győző beszédében elmondta, hogy nem Dorog 
kezdeményezte az összevonást, hiszen gazdaságilag, em-
beri erőforrások és a betegek, a kórházban ápoltak pozitív 
visszajelzései tekintetében is jól működő kórházként ez meg 
sem fordult a vezetőség fejében. 

Az országos tendenciákat fi gyelembe véve az optimalizá-
lásnak van reális alapja, mégis számos kérdés merül fel a 
témában.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a tervek rögzített ha-
táridejű részleteinek kidolgozása és a konszenzus meg-
születése nélkül nem lehet ellőni a startpisztolyt. A térségi 
társulás polgármesterei, az orvostársadalom a lakosság 
érdekében folyamatosan fi gyelni és tárgyalni fogják az ese-
ményeket.

IGENEK ÉS NEMEK
Megmarad a dorogi laboratórium? Vérvételi állomásként   

működik majd. A vért Dorogon veszik le a szakemberek, a 
levett vért Esztergomban vizsgálják .
Megmarad a háziorvosi ügyelet Dorogon? Igen, ezt nem 

érinti az átalakítás. 
Továbbra is megmaradnak szakrendelések Dorogon? Igen, 

de az orvoshiányt és a számos nyugdíjas, nyugdíj közeli 
szakorvost tekintve nem sokáig lesz tartható az állapot.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA VOLT A 
TÉMA A TÉRSÉGI TÁRSULÁS ÜLÉSÉN 

Kézműves tárlat nyílt a Dorogi Ga-
lériában március 25-én. A Doro-

gi Ipartestület a kiállítás mellett élő-
munka bemutatókkal, tanácsadással 
kísért pályaválasztást segítő szakmai 
napokat tartott a művelődési házban. A 
csaknem egy hétig tartó programfolya-
mon több százan vettek részt.

A Dorogi Galériában színes – vásár-
ral egybekötött - kiállítás nyílt az Ipar-
testület tagjainak anyagaiból. Szűcs 
György elnök megnyitóját követően a 
szépszámú érdeklődő megtekintette a 

sokféle technikával, számos anyagból 
készült kézműves terméket: az ötvös 
alkotásokat, kerámia használati tár-
gyakat, fafaragásokat. Az egyéni kiállí-
tók mellett a tárlaton részt vettek a Táti 
Porcelánbaba Klub, a Tokodi Babavar-
ró Szakkör tagjai és a Rajos Kft. dorogi 
szikvízüzeme is. Március 27-29. között 
pályaválasztási és pályaorientációs ta-
nácsadással és szakma-bemutatókkal 
várták a továbbtanulás előtt álló diáko-
kat és az álláskeresőket. 

KÉZMŰVES NAPOK, PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSSAL
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MEGMOZGATTÁK A VÁROS TANULÓIT A PETŐFI DIÁKNAPJAI

A dorogi iskolák szép hagyomá-
nya, hogy minden évben, a név-

adójuk tiszteletére rendezett napokon, 
különböző versenyekre invitálják egy-
más tanulóit. A Petőfi -iskola március 
13-14-én rendezte meg a Petőfi  Napok 
elnevezésű tanulmányi-, művészeti 
és ügyességi versenyeit. A két napos 
versenyprogramban a matematikai, 
játékos anyanyelvi, természetismereti 
tantárgyi tudáspróbák mellett művelt-
ségi és történelmi eseménye-
ket feldolgozó versenyek is 
szerepeltek. A rajzversenyen 
versek színes, képi illusztráci-
óját készíthették el a gyerekek. 
A sportcsarnokban játékos 
sportvetélkedőn mérhették 
össze tudásukat a részt vevő 
csapatok.

A Petőfi  Napok keretében 
került sor az Aranyok aranya 
címmel, Arany János születé-
sének 200. évfordulója alkal-

mából rendezett több fordulós városi 
csapatverseny döntőjére is. 

A két napos vetélkedősorozaton több 
mint 200 dorogi általános iskolás tanu-
ló részére adhattak át elismerésként 
okleveleket és emléklapokat teljesít-
ményük elismeréseként.

A Petőfi  - szakmai munkájának el-
ismeréseként- az Eötvös- és a Zrínyi-
iskolával közösen pályázva elnyerte az 
”Oktatási Hivatal Bázisintézménye” 

címet. Ezen címet óvodák és középis-
kolák mellett Komárom- Esztergom 
megyében 5 általános iskola kapta 
meg, amelyek készek megosztani a 
már működő jó gyakorlataikat, vala-
mint helyet és lehetőséget biztosíta-
nak műhelymunkák, bemutató órák, 
versenyek, továbbképzések számára. 
A kiválasztott iskolák nevelő-oktató 
munkája során mindennapi nevelési-, 
oktatási- és egyéb tevékenységeikben 
megjelennek a kor elvárásaihoz illesz-
kedő szakmai innovációk, amelyek a 
hasonló típusú intézmények számára 
jó gyakorlatként követésre érdemesek 
és alkalmasak. 

Ennek jó példája, hogy a versenyso-
rozat végeztével sem pihennek a pető-
fi sek, hiszen a víz világnapjától a Föld 
napjáig elnevezéssel megkezdődik 
egy hónapos környezetvédelmi pro-
jektprogramjuk, s már készülődnek a 
húsvét előtti hagyományos kézműves 
napokra is. 

Közeledik a leendő első osztá-
lyosok beíratásának időpontja, 

amelyet ugyanabban az időben tartanak 
országszerte. Sitku Pál főigazgató tájé-
koztatta lapunkat, hogy városunkban az 
Intézmények Házában (Dorog, Hantken 
M. u. 8., I. em. 19-es szoba), április 20-
án csütörtökön 8 és 19 óra között, 21-
én pénteken 8 és 18 óra között lehet 
beíratni a gyerekeket az Eötvösben, a 
Petőfi ben vagy a Zrínyiben induló osz-
tályokba. Ehhez a szülőknek magukkal 
kell vinniük személyi okmányaikat és 
a gyermekek okiratait (személyi iga-
zolvány vagy anyakönyv, lakcímkártya, 
óvodai szakvélemény, TAJ-kártya, hit- 
és erkölcstan oktatás választásáról 
szóló nyilatkozat).

A diákigazolvány igénylése az idén is 
térítésmentes lesz.

A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola 
három intézményében a korábbi évek-
hez hasonlóan hét első osztályt indí-
tanak, melyekben öt különféle képzési 
forma lenne jelen. Az angol két tanítási 
nyelvű képzés mellett a sportiskolai, az 
ÉKP-s (értékközvetítő és képességfej-
lesztő alternatív pedagógia), a komplex 
tehetséggondozó és tanulási képessé-
geket fejlesztő általános tantervű és a 

hagyományos rendszerű képzés. Ala-
pító okiratuknak megfelelően tudják 
fogadni a sajátos nevelési igényű és a 
beilleszkedési, tanulási és magatartás 
zavarral küzdő tanulókat is. Az ő fej-
lesztésüket, integrálásukat részben sa-
ját gyógypedagógusaik, részben külsős, 
úgynevezett utazó gyógypedagógusok 
segítségével oldják meg.

A dorogi iskolákba nem csak a helyi 
gyerekeket várják. Évek óta egyre több 
a bejáró diák, akik a környékbeli tele-
pülésekről érkeznek a városba, szüleik 
közeli munkahelye vagy a pedagógiai 
program miatt. 

Kérjük a szülőket (törvényes képvise-
lőket), amennyiben lehetséges még a 
beiratkozás előtt a gyermekkel keres-
sék fel az Okmányirodát, hogy a diák-
igazolványhoz szükséges fényképezést 
elvégezhessék, az ott kapott igazolást 
pedig hozzák magukkal a beiratko-
záshoz. Kérem, ha felvételi szándéka 
megváltozott, akkor a beiratkozás előtt 
jelezze intézményünknek az 509-570-
es telefonszámon. Kérjük a szülőket, 
hogy a beiratkozás időpontját pontosan 
tartsák be és tegyenek eleget a beirat-
kozással kapcsolatos kötelezettségük-
nek!

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ  A 2017-2018-AS 
TANÉVRE

DOBKÖR DOROGON
Minden hónap harmadik péntekén 

18-20 óra között a művelődési házban 
“DOBKÖR” rendezvényt tartunk.

A DOBKÖR célja, a hagyományápolás 
mellett, a közös éneklés, dobolás.

Vezeti: Regős Sziránszki József
Akinek van saját dobja, csörgője, egyéb 

hangszere, kérjük, hozza magával!
Támogatási díj: 1500 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
SZENDI ÁGNES ZENESZERZŐI  

HANGVERSENYÉRE
Helyszín: 

Dorogi József Attila Művelődési Ház

 Időpont: április 11. 17 órá
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete március 31-én az alábbi napiren-

dekről döntött
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés közötti időben hozott
döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabály-

zat és Szabályozási Terv 
módosítás folyamatának elindítása és Dorog Város Településfej-

lesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, 
Településrendezési Eszközök módosításának Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzata 

3.) Dorog Város településfejlesztési koncepció, Településszer-
kezeti Terv, Helyi Építési 

Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálat folyamatának el-
indítása 

4.) Dorog város integrált településfejlesztési stratégia elkészí-
tése

5.) Település Arculati Kézikönyv elkészítése 
6.) A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ intézményvezetői 

munkakörére pályázat kiírása 
7.) Bejegyzett polgári önszerveződések 2017. évi támogatása
8.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 

döntések 2016. évi teljesítéséről 
9.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2017. évi zárva tartása 
Zárt ülés: 

1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2016/17. 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 kép-
viselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlap-
ján olvashatják. 

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 április 19-én a Hunyadi u. 10/a 
épülete előtt, valamint május 10-én a Bécsi udvar B épülete előtt 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, fi nta.a@t-email.
hu
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
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő április hónapban telefonon, 
illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a Jobbik 
Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Időpont 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 Irodában (Intézmények Házával 
szemben). Időpont egyeztetés: 70/98-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő április 26-án 16-17 óra 
között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját.

Cím lakás 
alapterülete       
(négyzetmé-

ter)

szoba-
szám: 

komfort-
fokozat

lakásfenntartás havi  költ-
ségei: 

a lakás megtekintésére 
megjelölt időpont:
2017. április 21-én

lakbér
(szociális
Ft/lakás)

közüzemi díjak 
becsült összege 

(Ft/lakás)

Dorog, 
Zsigmondy V. 

ltp. 2/3/1 

40 1 komfortos 7.840.-.- villany:   7.000.-
víz:          6.000.-

délelőtt:
9 órától -9.25 óráig

Dorog
Zsigmondy V. 

ltp. 4/3/4

40 1 komfortos 7.840.- Villany:  7.000.-
víz:         6.000.-

délelőtt:
9.35 órától-10.00 óráig  

Cím lakás 
alapterülete 
(négyzetmé-

ter)

szoba-
szám: 

komfort-
fokozat

lakásfenntartás havi  költ-
ségei:

a lakás megtekintésére 
megjelölt időpont:
2017.április 21-énlakbér

(piaci Ft/
lakás)

közüzemi díjak 
becsült összege 

(Ft/lakás):

Dorog, 
Baross G. ltp. 

12/fsz/1. 

55 2 komfortos 14.355.- villany:   8.000.- 
víz:          7.000.-

délelőtt:
10.20 órától -10.40 óráig

A lakások festését, igény szerinti 
felújítást a pályázók saját költségükön 
végezhetik el. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. április 28. (péntek de: 12 
óra). A pályázat nyomtatványát a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
lehet átvenni ügyfélfogadási időben. 
(2017.04.18.-2017.04.28-ig)

A döntés határideje: 2017. május 11.   
A döntés közzététele a város honlap-
ján történik (www.dorog.hu) 

A lakások műszaki állapotáról infor-
máció kérhető a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Osztályán ügyfélfogadási 
időben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadására 2017. április 18-től – 28-ig

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. április 27-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja 
fogadónapját a polgármesteri hivatalban. 

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE A 
MÉRÉSEK ALAPJÁN 
Február 27. és március 28. között

1. Kéndioxid (SO2)átlagértéke: 1,89 μg/m3

 előírt határértéke: 125, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 1,54 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)átlagértéke: 20,50 μg/m3

 előírt határértéke: 85, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 24,12 %-a
3. Szénmonoxid (CO)átlagértéke: 1124,29 μg/m3

 előírt határérték: 5000, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 22,49 %-a
4. Ózon (O3) átlagértéke: 65,71 μg/m3

 előírt határérték: 120, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 54,76 %-a
5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke: 20,35μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 40,71 %-a
Határérték túllépés nem történt..
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Az idén is megrendezte az Esz-

tergomi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség a hagyományos, felmenő 

rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi 

vetélkedőjét. Ezúttal a Palatínus-tó 

partján 115 diák mérte össze tudását. A 

csapatvetélkedők előtt Stolczenberger 

Tibor tűzoltó ezredes és Dankó József 

alpolgármester köszöntötte a résztve-

vőket.

Az idei évben Dorog bemutatása volt 

a cél, amelyhez hozzájárult a város ön-
kormányzata, a Sarpi Dorog Kft. és a 
Richter Gedeon Vegyészet Gyár Nyrt. is 
egy-egy állomáson képviseltetve ma-
gukat. 

A tűzoltó eszközök felismerését a ve-
szélyes anyagot szállító jármű balese-
te követte, majd elsősegélynyújtásból 
adtak számot a diákok. A rendőrség 
egy közúti baleset során végrehajtandó 
szabályokat ismertette meg résztve-
vőkkel.

Árvízi ismeretek is helyet kaptak, ahol 
védmű építése volt a feladat, majd a 
katasztrófa helyezetek során végrehaj-
tandó magatartási szabályokból adtak 
számot a megjelentek.

Hatalmas sikert aratott a füstsátor, 
ahol valós helyzetet szimuláló korlá-
tozott látási viszonyok között kellett 
végrehajtani sérült személy és tárgy 
kimentését. 

A teszt állomáson - tűzoltósági, ipar-
biztonsági és polgári védelmi totó, va-
lamint Dorog város helytörténete várta 
a résztvevőket. 

Az elmúlt évek közösségi szolgála-
tában résztvevő tanuló ifjúság tudás-
szintje hozzájárult a vetélkedő magas 
színvonalához, az eredményhirdetést 
követően a csapatok elégedetten és 
magabiztosan várják a megyei fordulót. 

Az április 11-én, Esztergomban tar-

tandó megyei döntőre továbbjutott 

csapatok: 

Általános iskolás kategóriában: 
1. Dobó Katalin Gimnázium 3-as 

csapata, Esztergom 

2. Arany János Általános Iskola, 

Lábatlan 

3. SKKÁI Cser Simon Tagiskola, 

Annavölgy 

Középiskolás kategóriában: 

1. Dobó Katalin Gimnázium 1-es 

csapata, Esztergom 

2. Zsigmondy Vilmos Gimnázi-

um és Informatikai és Egész-

ségügyi Szakközépiskola 1-es 

csapata, Dorog 

3. Dobó Katalin Gimnázium 2-es 

csapata, Esztergom

A vetélkedőt támogatta: Dorog Város 
Önkormányzata, Szalánczay Péter, 
Baumit Kft., Sarpi Dorog Kft., Rich-
ter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, Far-
kas Transz, Start Kft.

GÁTAT ÉPÍTETTEK, ÉLETET MENTETTEK A DIÁKOK A VETÉLKEDŐN

Nagy sikerrel zárta a XII. Eszter-
gom-kertváros Kupa Nyílt Nem-

zetközi Harcművészeti Bajnokságot a 
Fighting Kempo Esztergom-Kertváros 
és Sárisáp csapata. Dorogon az Eötvös 
József Általános Iskola torna csarno-
kában rendezett viadalon, 22 klub 153 

indulója közül első helyet szerezte meg 
a hazai csapat.Öt különböző számban: 
K1 , Full contact, Light contact, Kata és 
Önvédelemben mérték össze tudásu-
kat a versenyzők. Fighting Kemposok 
eredményei: Nagy Levente 3 arany,1 
bronz és ezzel a legeredményesebb fi ú 
versenyző is lett. Bakk Eszter 2 arany 1 
ezüst, Baris Lajos 2 ezüst 1 bronz, Deák 
Ferenc 1 ezüst 1 bronz, Fésüs Dávid 1 
arany 1 bronz, Galcsik Kornél 1 ezüst 
1 bronz , Rafael Alex 2 arany 1 ezüst, 

Rafael Balázs 1 ezüst 2 bronz, Taba Jó-
zsef 1 arany 2 ezüst,Taba Péter 1 ezüst, 
Bredóka Tamás 1 ezüst szereztek. Fel-
készítő edzők Pokorni Gábor , Pokorni 
Gáborné , Pokorni Ádám. Gratulálunk az 
egész csapatnak!

DOROGI DIÁKOK KEMPOS SIKEREI FELHÍVÁS

Dorog Város Önkormány-
zata elindítja a Városfej-

lesztési Koncepció elkészítését, 
Szerkezeti Tervének, Dorog Vá-
ros Szabályozási Tervének, Helyi 
Építési Szabályzatának felülvizs-
gálatát, az Integrált Település-
fejlesztési Stratégia készítését 
és a Település Arculati Kézi-
könyv elkészítésének folyamatát. 
Észrevételeiket megtehetik a 
varoshaza@dorog.hu e-mail cí-
men április 30-ig. Az e-maileket 
kérjük, Dorog Város Főépítészé-
nek címezzék. 



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

28. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 72017. ÁPRILIS

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Végre beköszöntött a tavasz, ami 
azzal is együtt jár, hogy megnö-

vekszik az igényünk a friss levegőn való 
mozgásra. A Barangoló Kalandorok, az 
újonnan alakuló Kerékpáros Szakosz-
tály és a Dorogi Futókör szeretettel várja 
mindazokat, akik szívesen lennének egy 
jó társaság tagjai és vennének részt kö-
zös sporteseményeken.

Barangoló Kalandorok
A Dorogi Egyetértés Sportegyesület vá-

rosi túraköre (korábban az Eötvös-isko-
la túraszakköre) azzal a céllal jött létre, 
hogy a diákok és szüleik kimozduljanak 
a szürke, rohanó hétköznapokból, és 
bebarangolják lakóhelyük környékét, 
felfedezzék az őket körülvevő természet 
szépségeit.

Meghódították a Getét, a Mókus-hegyet, 
Klastrompusztát, tavaly pedig Erdélybe 
látogattak el és felfedezték Parajd és Ko-
rond környékét.

A kirándulásokról Horváth Magdolna, a 

túrázók vezetője tud felvilágosítást 
adni, vagy a www.eotvosdorog.hu 
weboldalon érhetők el az informá-
ciók.

Kerékpáros Szakosztály
A legfi atalabb szakosztály április-

ban alakul meg, de már várják az 
érdeklődőket és a leendő tagokat. 
Szeretnék összefogni a környék 
kerékpáros társadalmát, legyen 
szó olyanokról, akik eddig csak a 
boltba jártak bicajjal egészen azo-
kig, akik versenyeken indulnak. 

Céljuk, hogy a sportot népszerűsítve 
havonta közös bringázásokat szervezze-
nek, amelyeken jól érzi magát mindenki.

Az érdeklődőknek Farda Zsuzsa tud 
információt adni (dorogibringa@gmail.
com).

Dorogi Futókör
Az egyre nagyobb taglétszámmal ren-

delkező szakosztály folyamatosan jelen 

van a város életében kisebb-nagyobb 
rendezvényekkel és a heti négy (hétfőtől-
csütörtökig) közös edzéssel. A futások 
a Buzánszky Jenő Stadion elől indulnak 
18 órakor. Szeretettel várják a sport sze-
relmeseit, folyamatosan indítanak kezdő 
futóedzéseket is azoknak, akik csak most 
határozták el magukat.

A dorogi.futokor@gmail.com email-cí-
men Sárdi Tamás szakosztály vezető ad 
információt.

TÚRÁZZ, BRINGÁZZ, FUSS! - 
SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK DOROGON

FEKETE GYÉMÁNT KUPA: 
EZÜSTÖT SZERZETT KISMÓNI BOTOND

Nemzetközi birkózó 
kupának adott ott-

hont Dorog március 11-12-
én. A Dorogi Nehézatléti-
kai Club az idén immár 6. 
alkalommal rendezte meg 
a városi sportcsarnokban 
a Fekete Gyémánt Kupát, 
amelyen tizenöt ország 
versenyzői – Hollandia, 
Olaszország, Svédország, 
Bulgária, Csehország, 
Szlovákia, Horvátország, 
Ausztria, Lengyelország, 

Szerbia, Moldávia, Románia, Ukrajna és Magyarország – vettek részt. 
A kadet korosztály után a juniorok léptek szőnyegre.

Első nap 185, második nap 109 versenyző állt a szőnyegre. A Dorogi 
Nehézatlétikai Clubot 8 fi atal képviselte, a legeredményesebb Kismóni 
Botond lett, aki a juniorok között a 84 kg-os súlycsoportban ezüstér-
met szerzett.

A teltházas rendezvény közönsége mindkét nap izgalmas összecsa-
pások, látványos dobások szemtanúja lehetett. A legeredményesebb 
hazai csapat a Budapesti Honvéd SE lett, akik három aranyérmet zse-
belhettek be. A DNC Kismóni Botond jóvoltából egy ezüstérmet szer-
zett, Kismóni Móric és Klányi Krisztofer pedig 5. helyen zárta a viadalt.

Bacsa Ferenc mesteredző nem volt elégedett a látottakkal, az edzők 
feladata a felszínre került technikai jellegű hiányosságok pótlása lesz 
a közeljövőben.

DOROG LETT ISMÉT A 
LEGSPORTOSABB VÁROS

Ismét bebizonyította Dorog, hogy a sport mennyire 
fontos az itt élőknek, a gyerekeknek és a felnőt-

teknek egyaránt. Az eső ellenére több mint ezren vet-
tek részt a Lógatónál megrendezett V. Országfutáson, 
amelyet Vadász Vince hívott életre néhány évvel ez-
előtt azzal a céllal, hogy az országban minél többen 
fussanak, sétáljanak az előre meghirdetett akciónapo-
kon.  A Sportintézmény és a Dorogi Futókör által meg-
rendezett eseményen 1.093 fő vett részt és összesen 
1630,9 km-t gyűjtöttek össze. 

Idén is versenyt hirdettek az iskolai osztályok és az 
óvodák között. Első lett a Hétszínvirág Óvoda (128 
fő). Ők a Balaya Játszóházban egy foglalkozás nyer-
tek.

Az iskolások között: 1. Zrínyi Ilona Általános Iskola 
4.b osztály  (205 fő), 2. Zrínyi Ilona Általános Iskola 
2.a osztály (146 fő), 3. Eötvös József Általános Isko-
la 4.b osztály (84 fő).

Az első helyezett osztály választhat Aqua World, 
Eleven Park vagy Visegrádi Bobpálya jegyek közül. 
A második helyezett a megmaradt két jegy közül, a 
harmadik helyezett osztály pedig a kimaradt jegyet 
kapja meg.

A Budapesten megrendezésre kerülő vizes VB-re 
utazhat a pedagógus kísérők közül Kukné Zsombik 
Mária ( Zrínyi). Az idei év legsportosabb családja a 
Kovács család lett (Kovácsné Hertlik Éva, Kovács 
Gábor, Kovács Boldizsár és Kovács Márton).

További információ: www.dorogisport.hu
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