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ÁTADTÁK A SZABADTÉRI FITNESZ PARKOT, A NIPL STEFÁNIA USZODÁBAN -
MERÉSZ BENCE AZ ÉV JÓ TANULÓJA-JÓ SPORTOLÓJA

Az Otthon téren május 31-én cso-
dálatos nyári időben tarthattuk 

meg Dorog Város Önkormányzatának 
és a társszervezőknek köszönhetően 
az első városi gyermekünnepet, amely-
re csaknem ezren érkeztek. A legna-

gyobb sikert a két légvár, a trambulin 
és a rodeó bika jelentette. Az óvodák és 
iskolák pavilonjainál kézműves foglal-
kozások várták az ugrálásban elfáradt 
gyerekeket. Lufi bohócok, papírsárká-
nyok, szélforgók, karkötők és festett 
kavicsok készültek az asztaloknál. A 
saját készítésű kincseket természete-
sen hazavihették a gyerekek, akiket az 
önkormányzat jóvoltából a teraszon in-
gyenes frissítők is vártak. 

A Tokodi Csillagfény Mazsorettek mű-
sora után dr. Tittmann János polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, 
majd emléklapokat adott át az idén 
100 éve megalakult védőnői szolgálat 
dorogi képviselőinek, Riegel Béláné-
nak, Fekecs Árpádnénak, Süvegesné 
Liebl Zsuzsannának és Winkfein Ber-
nadettnek. A Crazy Dance táncosai fer-
geteges műsort adtak a téren, majd a 

Staféta Együttes érkezett a színpadra 
– egy óriási mackó és egy víziló társa-
ságában. A Dorogi Kutyaiskolának kö-
szönhetően kutyás bemutató is várta 
a gyerkőcöket. A legkisebbeknek Ke-
rekítő címmel ölbéli játékot kínáltunk. 
A Richter Gedeon vállalat tűzoltóautó-
jával érkező lánglovagok folyamatosan 
bemutatót tartottak a tűzoltóeszközök 
használatából, a kicsik felpróbálhatták 
a védőruhákat. Egy rendőrautót is ki-
próbálhattak az érdeklődők.

Köszönet a sok segítségért a Petőfi , 
a Hétszínvirág és a Zrínyi óvoda peda-
gógusainak, a Petőfi  és a Zrínyi iskola 
tanárainak, a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársainak, 
a Richter tűzoltóinak, a Dorogi Kutya-
iskolának és a Dorogi Rendőrkapitány-
ságnak!

Jövőre folytatjuk!

Szabó Joe gratulál Merész Bencének

RAGYOGÓ GYERMEKARCOK A VÁROSI GYERMEKNAPON – 
EMLÉKLAPOT KAPTAK A DOROGI VÉDŐNŐK

Az idén immár harmadik alkalommal rendezte meg 
Dorog Város Egyesített Sportintézménye az Aquatics 

Day-t, a Magyar Úszás Napja elnevezésű rendezvényt a 
Nipl Stefánia Uszodában. Számos aktív programot kínáltak 
a szervezők: különböző edzésformákat – spinning, kangoo, 
zumba, walkenergie – próbálhattak ki a medence partján 
az érkezők szombaton és vasárnap is.

A hivatalos megnyitón, Szekér Zoltán sportigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, köztük Szabó Joe olimpiai baj-
nok sportolót, majd átadta a Szabadtéri Fitnesz Parkot, 
amely az uszoda és a focipálya között kapott helyet. 

A köszöntő után dr. Tittmann János polgármester átadta 
a DOROG VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA DÍJ-at, 
amelyet az idén az önkormányzat képviselő-testülete Me-
rész Bence részére adományozott. 

Merész Bence a DOKI Petőfi  tagiskolájának 5. osztályát 
végezte el az idén. Kitűnő eredményeket produkál mind az 
iskolában, mind pedig választott sportjában, az úszásban, 
ahol jelenleg 50, 100 és 200 méteres mellúszásban vezeti 
az országos korosztályos ranglistát. Nagy álma, hogy meg-
döntse Gyurta Dániel korosztályos rekordját, és hogy ott 
lehessen a 2021-es úszó világbajnokságon. 

Bence a Magyar Úszó Szövetség Jövő Bajnokai Program 
tagja. Edzője Kiss István.

A kitüntetés átadását követően az ESMTK szinkronúszó 
szakosztály sportolóinak bemutatóját láthatta a közönség. 
A lányok után a sárkányhajó-verseny hozta lázba a druk-
kolókat. A felnőtt csapatok közül az Energy Fitness volt a 
legjobb, majd a Barangolók és a Futók gárdája adta a sor-
rendet. A vegyes csapatversenyt az Új-Hullám nyerte, a 
második helyen a ké-
zilabda, a harmadi-
kon pedig a birkózók 
csapata végzett. Az 
edzések a viadal után 
is folytatódtak, majd 
Dobrády Ákos lépett 
színpadra. Vasárnap 
újabb edzésformákat 
próbálhattak ki az ér-
kezők. Délben Katus 
Attila  hatszoros Vi-
lág-, kétszeres Eu-
rópa-bajnok edzésén 
formálhatták alakju-
kat az érdeklődők. 

M.T.
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A Wendlingen Dorog Baráti Egyesület szokásos éven-
kénti kirándulását az idén Hollókőre és Fülekre 

(Szlovákia) szerveztük, amelyen wendlingeni vendégek, 
Alexander Lencsés úr az ottani egyesület elnöke és Ale-
xander Wieszt úr is részt vettek. Hollókőn megtekintettük a 
várat és a világörökség részét képező palóc falut. Megkós-
toltuk a „Jó palóc” kézműves sört. Füleken palócföld legna-
gyobb, bazaltkúpra épült várában jártunk, a kiállításon be-
tekinthettünk a Magyarországon élő szlovákok mindennapi 
életébe.

A sződligeti Üvegház étteremben közös vacsorával ért vé-
get programunk, ahol gratuláltunk egyesületünk egyik ala-
pító tagjának, dr. Bartalos Józsefnek Pro Urbe kitüntetésé-
hez.                                                                 Szalai Ferenc

 HOLLÓKŐI KIRÁNDULÁS, 
GRATULÁCIÓVAL FŰSZEREZVE

TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ LEHET 
A REIMANN-ALTÁRÓ 

Szokásos éves találkozóját június 12-én a Bányász Em-
lékháznál tartotta meg az Országos Magyar Bányásza-

ti Kohászati Egyesület helyi szervezete.
 Dr. Korompay Péter köszöntötte a megjelenteket, majd 

dr. Tittmann János polgármester ismertette a városfejlesz-
tés irányvonalait. – A város mottójához hűen - „Jövőnket 
építjük, de múltunkat nem feledjük!” - közös gondolkodás-
ra hívom a volt bányászokat, mérnököket, hogy a fi atalok 
számára érdekesen mutathassuk meg a város múltját. 
Miniverzumot készítünk a közeljövőben a Reimann-altáró 
környékén. A turisztikai attrakció unikum lenne országos 
szinten is, hiszen nemcsak a föld fölötti várost, hanem a 
bányászati múlthoz kapcsolódó bányajáratokat is megmu-
tatnánk az érdeklődőknek. A miniverzum értéke a hiteles-
ségében rejlik! 

Az összejövetelen a megjelentek a lencsehegyi művelésről 
is megemlékeztek.  

A Pedagógusnapot június 4-én rendezték meg a mű-
velődési házban. Az ünnepségen dr. Tittmann János 

polgármester üdvözölte a megjelent pedagógusokat, majd 
köszöntötte Kovácsné Fódi Krisztinát, aki karvezetésével a 
Zrínyi iskola Kicsinyek Kórusával májusban elnyerte Az Év 
Kórusa kitüntető címet. A Bonis Bona – A nemzet tehetsé-
geiért elismerésben részesült Kovács Lajos címzetes igaz-
gatóról is elismerő szavakkal szólt a város vezetője. Majd 
átadta az Erkel Ferenc Zeneiskola két tanárának a város 
által 2002-ben alapított művészeti díjat. Munkássága elis-
meréséül a képviselő-testület Rauscher György-díjat ado-
mányozott Lőrinczné Csizmadia Katalin zenetanár, előadó-
művésznek és Málnai József zongoratanárnak.

Az Év Pedagógusa Díjat az idén a Hétszínvirág Óvoda óvó-
nőjének, Andrekovics Arankának ítélték a képviselők. 

Lattmann Béla és Barátai nagysikerű koncertet adtak az 
ünnepség záróakkordjaként.

ELISMERT PEDAGÓGUSOK, 
NAGYSZERŰ ZENÉSZEK

KULINÁRIS ÉLVEZETEK, 
VERSENY ÉS RITMUSOK

Az idén is folytatódott a Pilis és a Gerecse közösségi ün-
nepe, a Kosbor. Június 6-án, az Otthon tér színes prog-

ramokkal várta az érkezőket. Borból és csirkeételből is sokfé-
lét kínáltak a rendezvényen. A városi rajzpályázat eredményét 
délután hirdette ki Mucha Ildikó, a könyvtár vezetője.  Az óvo-
dásoknál 1. Plangár Dorina (Hétszínvirág), 2. Kovács Tama-
ra (Zrínyi), 3. Telek Panka (Zrínyi), különdíjas: Madarász Ivett 
(Petőfi ); alsósoknál 1. Szederkényi Szonja (Eötvös), 2. Pálfi -
Lánchidi Hanna (Eötvös), 3. Rajna Kevin (Petőfi ); felsősöknél: 
1. Tóth Csilla (Eötvös), 2. Gazda Nikolett (Eötvös), 3. Minczér 
Margaréta (Eötvös), különdíjas: Yousif Dzsemila (Petőfi ), Kara 
Noémi (Eötvös) lett.

A Fesztivál Bora címet az idén a Zsirai Pincészet sárga mus-
kotálya érdemelte ki a Tokodi Gazdakör választása alapján. A 
koncertek sorát a Bóbita nyitotta meg, majd az Intermezzo lé-
pett a színpadra. A Fonogram idei nyertese, Szabó Balázs Ban-
dája pedig megkoronázta az estet – a minőségi zene kedvelői 
számára biztosan.



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

26. ÉVFOLYAM 7. SZÁM4 2015. JÚLIUS

Ha a város tud és akar emlékezni, akkor elevenné vá-
lik múltja és jelene. Az évfordulók csak jelzést adnak 

az élőknek a fe-
lejtés ellen. Fon-
tos ez mindazok 
megidézésében, 
akik itt hagyták, 
vagy ma is na-
ponta lerakják 
a névjegyüket a 
városban. 2015 
számos képző-
m ű v é s z ü n k r e 
emlékeztető év. 
Egy gazdag ha-
gyomány, egy sa-

játosan dorogi hagyaték kerek évfordulóiból válogattunk az al-
kotók jubileumai mentén. Úgy illik, folytatódjon hagyományként 
minden évben a megemlékezés.

Nemcsak a művész, de a művészet is születik, gyökereit a vá-
ros földjébe mélyeszti, lombkoronáit levegőjében növeszti, szí-
nezi.

Az elsők a meghívottak voltak. Gáthy Zoltán, a város tudatos 
építője büszkén írja Emlékiratában: ő hozta, hívta őket. A fi atal 
tehetségek tanárai voltak a képzőművészet felső iskoláiban. 
Edvy Illés Aladár festőművész 145 éve, 1870-ben, Mátrai Lajos 
szobrászművész 140 éve, 1875-ben született. A romantika, a 
historizmus késői mestereiként Dorogon is a teremtés allegó-
riáit, szimbólumait alkották meg. A bányászok Szent Borbála 
kultuszának voltak a megformálói a bányatemplomban, a bá-
nyafürdő gyülekező termében, a kórház és a szénoltár köztéri 
munkáiban. Műveik közös, fájdalmas sorsa lett a pusztulás. Ké-
sei utóduk, a szobrász- és éremművész Csíkszentmihályi Ró-
bert (született 75 éve, 1940-ben) a Jubileumi tér 20 éves várost 
ünneplő emlékművében előttük tisztelegve hajt fejet a múltat 
idéző angyalalakkal. 

Aztán érkeztek az otthont keresők. A bányásztelepülésen 
megkapaszkodó családok gyermekei a dorogi agyagból min-
tázták első fi guráikat. Kucs Béla (született 1925-ben, 90 éve) 
egy új világban képzelte el vaskosan realista szoboralakjainak 
heroikus küldetését: Dorogon Petőfi - és Pihenő bányász-szob-
rát hagyta emlékül. Tíz évvel fi atalabb pályatársa, Árvai Ferenc 
(született 1935-ben, 80 éve) már egy szabadabb, modernebb 
formavilágot teremtett köztereinkre a bányászkodás jubileumi 
emlékművével, a kitelepítettek mementójával, a kálvária mo-
dern szakrális képsorozatával. 

Dorogi jelenségként él emlékezetünkben a háborúkat köve-
tő idők tehetségbontogató képzőművészeti szakköre. Az elsők 
voltak, akik helyben és magukban keresték és ösztönözték az 

önkifejezés igényét. A 105 éve, 1910-ben született Huba Heil 
Ferenc festőművész-tanár és Tar István szobrászművész (meg 
más mesterek) vonzásában a fi atalok népes csoportjai követték 
egymást. Más generációt jelent a legismertebb dorogi mester-
ré felnőtt (1935-ben, 80 éve született) Furlán Ferenc (akinek 
csaknem teljes életművét a város őrzi) a szakkörben iskolázott 
amatőr jó baráttal, Sturcz Antal grafi kussal, mint az őket köve-
tő Végh Éva (született 1955-ben, 60 éve), akit egyre gazdagodó 
formavilága és technikai tudása napjaink legtermékenyebb és 
-sikeresebb művészei közé emel; vagy az édesapa nyomdokain 
indult, de önálló iparművészi és festői pályát választó (1965-ben 
született, 50 éves) Furlán Ildikó, aki karaktereres bábkészítő 
művésszé a bőrdíszművesség elsajátítása révén válhatott. 

S akkor még nem szóltunk a rejtőzködő művészek soráról. 
Rejtőzködők, mert pályaívük meg-megérinti Dorogot – hol la-
kóhelyként, hol ihlető forrásként –, hogy aztán eltávolodva hírt 
sem hagyjanak magukról. Csernus Sándor festőművész (szüle-
tett 1910-ben, 105 éve) közülük a legrejtélyesebb. Nem említik 
nevét a lexikonok, a képzőművészeti élet kánonjában sem ka-
pott helyet. Képei azonban fel-felbukkannak gyűjteményekben, 
aukciókon. Ilyen vargabetűket leíró művészpálya Somogyi Ist-
váné is (született 1930-ban, 85 éve), akinek bizonyára több jöve-
delmet hozott az asztmás betegeket gyógyító somodrin terápia, 
vagy az elkötelezett munkásmozgalmi pódiumzenészkedés, 
mint a kiállított képek eladása. S akkor még nem beszéltünk 
a legígéretesebben indult Bárdos Annamária (született 1945-
ben, 70 éve) keramikus művészete, aki az országos kiállítóhe-
lyeken is komoly megbecsülést szerzett agyagmunkáival. Hosz-
szú ideje távol marad már 
ezekről a tárlatokról, hi-
ánya senkivel és semmi-
vel nem pótolható. S volt 
egy zenész lakótársunk, 
aki utazó nagykövete lett 
a magyar zeneművé-
szetnek és Victor Vasa-
rely festőművésznek. Az 
1935-ben (80 éve) szüle-
tett Csepei Tibor műgyűj-
tő nélkül ma nem láthat-
nánk városunkban egy 
jelentős számú kollekci-
óját az op-art világhírű 
magyar művészének. 

A mi értékeink ők mind-
annyian, s a mi hiányaink 
is. Enyhítse hiányérze-
tünket ez a megemléke-
zés.

Kovács Lajos

JUBILEUMI PILLANATKÉPEK DOROG KÉPZŐMŰVÉSZETÉBŐL

Végh Éva: Vízió

Furlán Ferenc: Szövőnő

INGYENES LÁTOGATÁSI LEHETŐSÉG A SÁTORKŐI-
BARLANGBA

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egye-
sület (BEBTE)

július 11-12-én a dorogiak számára rendhagyó, díjtalan látoga-
tási lehetőséget biztosít az általa működtetett Sátorkőpusztai-
barlangban.

Alsó korhatár 10 év. Minden résztvevő posztert kap ajándékba.
Előzetes regisztráció szükséges. Bővebb információ és jelent-

kezés: +36 20/396-7386
A programot a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány 
támogatja.

Az idén Tóthné Lieber 
Mónika, a doro-

gi polgármesteri hiva-
tal Pénzügyi Osztályának 
munkatársa lett az Év Köz-
tisztviselője. A díjat június 
26-án a testületi ülésen ve-
hette át dr. Tittmann János 
polgármestertől.

  AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE 
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A lakások festését, igény szerinti felújítást a  pályázók saját költségükön  végezhetik el. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július  17-én (péntek de: 12 óra ). A pályázat nyomtatványát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (15. 
sz. iroda) lehet átvenni ügyfélfogadási időben. (2015.07.06-2015.07.17-ig)
A döntés határideje:  2015. július 23.   A döntés közzététele a város honlapján történik (www.dorog.hu) 
A pályázat benyújtásának feltételei az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
alapján.

A lakások  festését, igény szerinti felújítást a  pályázók saját költségükön  végezhetik el. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 17-én (péntek  de. 12-óra.)  A pályázat nyomtatványát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (15. 
sz. iroda) lehet átvenni ügyfélfogadási időben. (2015.07.06.-2015.07.17-ig)
A döntés határideje: 2015. július 23.    A döntés közzététele a város honlapján történik (www.dorog.hu) 
A pályázat benyújtásának feltételei  az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
alapján. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS    
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ   LAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

 Cím: lakás alapterü-
lete : (m2)

szobaszám: komfortfoko-
zat:

lakásfenntartás havi  költségei: a lakás megtekintésére 
megjelölt időpont: 
2015.július 7-én
 

lakbér(szoci-
ális Ft/lakás)

közüzemi díjak becsült 
összege 
(Ft/lakás):

Dorog, Zsigmondy  
V. ltp.  7/4/3. 

51 2 komfortos 8.211,- villany:   10.000,- 
víz:            8.000,-

9.30 órától 9.50 óráig

Dorog Zsigmondy 
V. ltp. 12/4/3

40 1 komfortos 6.450,- villany:  7.000,- 
víz:         6.000,-

10.00 órától 10.20 óráig

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ   LAKÁSOK  PIACI ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

Cím: lakás alapterü-
lete : (m2)

szoba-
szám:

komfortfokozat: lakásfenntartás havi  költségei: a lakás megtekin-tésére 
megjelölt időpont: 2015. 
július 07-én 

lakbér (piaci Ft/
lakás)

közüzemi díjak becsült 
összege (Ft/lakás):

Dorog, Széchenyi 
ltp. 4/ 4/1. 

67 2 összkomfortos 20.301,-  távhő:  43.000,-  
villany: 15.000,- 
víz:       8.000,-   +melegvíz

9.00 órától 9.20 óráig

Dorog, Baross G.  
ltp. 28. 2/8.

55 2 összkomfortos 16.665,- távhő: 35.000,-
villany: 10.000,-  
víz: 8.000,- +melegvíz

8.00 órától 8.20 óráig

Dorog, Baross G. 
ltp. 10/3/3 

55 2 komfortos 11.825,- Panel P. 
villany.    10.000,- 
víz:             8.000,-

8.30 órától 8.50 óráig

Dorog, Borbála ltp. 
6/4/14 

49 2 összkomfortos  14.847,- gázfűtés: 35.000,- 
villany .     10.000,- 
víz:               8.000,-

10.30 órától 10.50 óráig

Pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában 
álló bérlakások műszaki állapotának 
javítása, mely beruházás végső összege nem 

haladhatja meg a 600.000.- Ft-ot és alábbi 
felújításokra terjed ki: külső és belső nyílás-

zárók felújítása, cseréje, energetikai felújítás, 
fürdőszoba, WC helyiség felújítása, más egyéb 
felújítási munkálatok nem végezhetők.
Felújítási alap nagysága: Évi bruttó 5.000.000,- 

Ft, melyet az Önkormányzat a tárgy évi költség-
vetéséből biztosítja.
Pályázók köre: tartozással nem rendelkező 

szerződött bérlők.
PÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYE A bérlő 

által bérelt lakásban tervezett felújítás műszaki 
tartalmának leírása, kivitelezési árazott tételes 
költségvetés, feladás dátumát és idejét igazoló 
postai feladóvevény benyújtása a Polgármesteri 
hivatal műszaki osztályán.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Támogatás formája: A támogatás megítélését 
követően támogatási szerződés kerül megkötés-
re. A támogatás pénzbeli kifi zetésére a helyszíni 
szemle és az elvégzett munka leigazolása, va-
lamint a számlák bemutatása után kerül sor. A 
helyszíni szemlén fotódokumentáció készül.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke a 
teljes bekerülési költség maximum 50%-a, de 
legfeljebb bruttó 300.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatás.
Támogatás felhasználásának ellenőrzése Pá-

lyázó tudomásul veszi, hogy a felújítás időtar-
tama alatt a támogató bármikor ellenőrizheti 
a felújítási munkákat. A munkák elvégzésének 
határideje: a támogatás megítélését követő év 
július 1.
Egyéb kikötések: Pályázó a támogatással meg-

valósuló beruházás önrészére a bérleti jogvi-
szony megszűnését követően nem tarthat igényt, 
a felújítás során beépített anyagokra nem tarthat 
igényt, valamint a beruházás önrészét lakbér-
ként nem lakhatja le.
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázat befogadási és jogosultsági kritériu-
mai: A pályázó jogosult a pályázati támogatásra, 
ha pályázatát határidőben nyújtotta be, és a kért 
támogatás mértéke nem haladja meg a felhí-
vásban meghatározott bruttó 600.000,- Ft-ot. 
Az érvényes pályázatok a beadás sorrendjének 
megfelelően az 5.000.000.- Ft-os önkormányzati 
lakás-felújítási alap keretén belül támogatható-
ak.

Támogathatósági kritériumok: hiánypótlásra 
nincs lehetőség.
Támogatási folyamat: érvényes pályázatok a 

beérkezés sorrendjében kerülnek támogatásra. 
A döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztálya végzi. A támogatás megítélé-
séről a Polgármester dönt. A pályázati döntés 
meghozatalára a pályázat benyújtási évének de-
cember 20-ig kerül sor.
A döntésről a pályázó írásban kap tájékoztatást, 

és a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. . 
Csatolandó mellékletek: A kitöltött Pályázati 

adatlap kötelező mellékletei, 30 napnál nem ré-
gebbi közszolgáltatói igazolás a tartozás men-
tességről (víz, villany, gáz, távhő). Árazott tételes 
költségvetés. Nyilatkozat önerő meglétéről.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS IDŐTARTAMA

Pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott külde-
ményként a pályázat kiírása évének november 16 
- december 1. időtartam alatt lehet benyújtani! 
A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében 
történik, így pályázó a pontos idősorrend meg-
határozása érdekében köteles a postai feladóve-
vényt a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályá-
ra, Fsz. 1 számú szobában benyújtani. 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉRLAKÁS FELÚJÍTÁSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSRÓL
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KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő július 15-én, 16-
17 óra között tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal B 
épületében. A képviselő telefonon is elérhető: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő júliusban a hely-
szín és az időpont egyeztetése után tart fogadóórát. Tele-
fon: 30/2741-086, e-mail: fi nta.a@t-email.hu.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő telefonos egyez-
tetés után tart fogadóórát.  Tel.: 70/367-1099
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő júliusban telefonos 
bejelentkezés alapján tart fogadóórát. Tel.: 70/602-2985.

DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK 
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN

Május 16-június 16.
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke: 7,20 μg/m3

előírt határértéke: 125 μg/m3

a mért átlag a határérték: 5,76 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke: 28,92 μg/m3

előírt határértéke: 85 μg/m3

a mért átlag a határérték: 34,02 %-a

3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke: 241,00 μg/m3

előírt határérték: 5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték: 4,82 %-a

4. Ózon (O3)
átlagértéke: 81,10 μg/m3

előírt határérték: 120 μg/m3

a mért átlag a határérték: 67,58 %-a

5. Ülepedő por (PM10) 
átlagértéke: 19,20 μg/m3

előírt határértéke: 50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték: 38,40 %-a

Határérték túllépés egyik összetevőben sem történt.

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete június 26-án az alábbi 
napirendekről döntött
Napirend: 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-

sáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, 
fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2015. évi önkor-
mányzati költségvetésről szóló 3/2015. (II.12.) számú 
rendelet módosítása 

3.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2014. évi szakmai 
beszámolója 

4.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2014/15. nevelési évről 
szóló szakmai beszámolója

5.) A Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda 2014/15. nevelési évről 
szóló szakmai beszámolója 

6.) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2014/15. nevelési évről 
szóló szakmai beszámolója

7.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múze-
um nyári zárva tartása 

8.) Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány 
alapító jogainak, Sarpi-Dorog Kft. részére történő át-
adása 

9.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány ala-
pító okiratának módosítása

10.)  Belső ellenőrzés munkaterv módosítása 
11.)  A Dorogi József Attila Művelődési Ház Konferencia 

Terme bérleti díjának megállapítása
12.)  Közbeszerzési eljárás kiírása villamos energia be-

szerzésre
13.)  Önkormányzati bérlakás felújítási pályázat
14.)  Pályázat kiírása a 2016. évi Magyar Kultúra Napja al-

kalmából
15.)  A Dorog külterület 0294/4 hrsz-ú ingatlan eladási 

ajánlata 
16.)  A dorogi birkózó sport fejlesztése
17.)  Közterületek elnevezésének felülvizsgálata 
18.)  Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egész-

ségügyi Szakközépiskola vagyonhasználati szerződé-
se 

19.)  A Beregrákosi Református Egyházközség (Ukrajna, 
Kárpátalja, Munkácsi Járás, Beregrákos, Barátság út 
3.) támogatása

20.)  Javaslat a Képviselő-testület 2015. II. féléves munka-
tervéhez

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedel-
mükben 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. 

A DOBOGÓRA TÁNCOLTÁK MAGUKAT

A dorogi Crazy 
Dance Tánccso-

port, melynek vezető-
edzője Bredókáné Ko-
zák Anna május 24-én 
részt vett a Kecskemét 
Danceuniversum hip-hop 
táncversenyén a Messzi 
István Sportcsarnokban.
A  versenyen elért ered-

mények: 
Manó break duó: Takács 

Martin Lajos és Szabó Dominik I. hely; mini egyéni: Sziklai 
Roxána III. hely; gyerek egyéni: Dudás Klaudia IV. hely; gye-
rek csapat VI. hely; junior egyéni: Szabó Cintia IV. hely, Ko-
vács Hanna III. hely, Palla Henrietta I. hely; felnőtt egyéni: 
Fülöp Enikő VI. hely; junior csapat IV. hely. 
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Falusi búcsú

A dorogi  
Német Nemzetiségi Önkormányzat  

 
szeretettel meghívja a sváb fúvós zene és 

népdalkincs iránt érdekl d ket  
 

2015. július 25-én 16 órai kezdettel  
a  

Német Nemzetiségi Tájházban  
/Dorog, Bécsi u. 8./ 

tartandó 

rendezvényére!  

BAJNOKI ÉVÉRTÉKELŐ A 
DOROGI CSAPATOKNÁL

A Dorogi Diófa SE a bennmaradást tűz-
te ki célul ősszel, amikor bekerültek 

az NB I-be. A lányok bőségesen teljesítették az elvártakat, 
hiszen a JET_SOL Liga NB I. bronzmérkőzésének vissza-
vágóján -  május 31-én a Buzánszky Jenő Stadionban -, a 
diófás lányok 3:0-ra legyőzték az Astra HFC csapatát, ez-
zel megszerezték a bajnoki bronzérmet.

A Diófa SE sportolói egyesületük legszebb sikerét érték 
el ezzel a teljesítményükkel!

Németh Szabolcs, vezetőedzője elmondta: - Július-
ban, amikor megkezdődött a 2014/2015-ös szezon, 

nagy lelkesedéssel új tervekkel indultunk el. 
Visszatekintve elmondható, az elmúlt év adott új felada-

tot és hozott szép eredményeket is. 
A játékosaink létszáma növekedett, képességük fejlődött. 

Sokaknak közülük dicséretesen.
Az U15-ös csapatunk Bajnoki címet szerzett. Bízunk 

benne, fejlődésük töretlen marad és sikeresen folytatják 
pályafutásukat.

Az idei szezon sporteredményekben gazdag volt. Csapa-
taink a Bozsik és egyéb csapatok által rendezett tornákon, 
bajnokságokban jó eredményeket értek el. 

Köszönet a szezon eredményességéért az edző kollégák-
nak. Hivatástudatuknak köszönhető az eredményesség, 
amellyel egyesületünk büszkélkedhet.

Külön köszönet Mayer Lászlónak, az egyesület elnöké-
nek, aki mindent megtesz azért, hogy a játékosaink minél 
jobb körülmények között készülhessenek. 

KÉZILABDÁS SZEZONZÁRÁS: 
SOKAT FEJLŐDÖTT A CSAPAT!

JUNIOR csapat

Az NB II Észak-csoportjának juniorjai között ötödik-
ként zártak. Az idei szezon elsődleges célja egy új csapat 
felépítése volt. A tavaly junior bajnoki címet szerző játéko-
sok közül többen már csak a felnőtt csapatban kaptak idén 
szerepet, annak ellenére, hogy jónéhányan koruk alapján 
még a jövő szezonban is junior korúak.

A megyei junior bajnokságban aranyérmesek lettek.
Kiemelkedően telejesített: Forgács Klaudia, Reskó Dzse-

nifer, Pintér Dóra.
Bona Gábor Gergő vezetőedző értékelése:
„Óriási terhelést kaptak a játékosok, rengeteg tornán 

jártunk a bajnokságok mellett, hetven mérkőzés felett 
játszottunk ebben a szezonban. Nagyon sokat fejlődtek a 
lányok. Bízom benne, hogy jövőre vagy két év múlva már az 
NB II-ben is versenyben lehetünk a bajnoki címért.”

FELNŐTT csapat

Az NB II Észak-csoportjában szereplő felnőtt csapat az 
előkelő harmadik helyen végzett. A felnőtt csapatunk leg-
utóbb 16 évvel ezelőtt tudott dobogón végezni. Ezért kije-
lenthetjük, hogy nagy sikert értek el a lányok.

Az egész szezon során kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
Sárosi Nanetta egyetlen találattal maradt le a gólkirályi 
címről az NB II Észak-csoportjában.

Bona Gábor Gergő vezetőedző értékelése:
„Gratulálok a csapatnak a harmadik helyhez, a legna-

gyobb nehézségeket sikerült leküzdeni a szezon során. Ez 
az eredmény azonban kötelez is. Szeretnénk meghatáro-
zó szerepünket megtartani a jövő évi bajnokságban annak 
ellenére, hogy keretünkben bizonyára változásokra kerül 
majd sor!” 



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

26. ÉVFOLYAM 7. SZÁM8 2015. JÚLIUS


