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EÖTVÖS ISKOLA”

Élőlánccal, az intézményük 
iránti szeretet kifejezéseként 

ölelték át iskolájukat a tanulók az 
Eötvös Napok kezdőakkordjaként. 
Az 1985-ben megalapított isko-
la színes programokkal készült a 
kétnapos rendezvényre.  Vig At-
tila általános intézményvezető-
helyettes köszöntötte a tanulókat 
és a pedagógusokat. Dr. Tittmann 
János polgármester a megnyitón 
elmondta, hogy a képviselő-tes-
tület döntésének köszönhetően az 
ebédlőbe új bútorzatot vásárolhat 
az iskola alapítványa. Köszöntöt-
ték az iskola indulása óta az Eöt-
vösben tanító pedagógusokat is. 
Néptánc-műsort adtak az alsó 
tagozatos diákok, majd a piros, il-
letve fehér pólóba öltözött tanulók 
élőképet alkotva kitették az „Eöt-

vös 30” feliratot az iskola ud-
varán.  Az élőképet légifelvétel 
őrzi meg az utókornak. 

A szülői munkaközösség 
tagjaitól az alapítás napjá-
tól itt szolgáló pedagógusok 
– Bartl Zoltán, Bóna Orsolya, 
dr.Vereckeiné Farkas Móni-
ka, Egri Tiborné, Goldschmidt 
Gyuláné, Hegedűs Má-
ria, Nyizsnyánszkyné Tava-
szi Margit, Rozek Ferencné, 
Schandlné Köves Tünde, Szen-
cziné Szilárd Gabriella, Trexler 

Ibolya és Varga Zsuzsanna – graví-
rozott poharakat kaptak ajándék-
ba. 

– Egy iskola közösségi összekap-
csolásának szerves része a vissza-
emlékezés, a számvetés. A közös 
tevékenységek által mind-mind 
közelebb kerülünk egymáshoz 
– mondta el Vig Attila. Az intéz-
ményvezető-helyettes beszámolt 
róla: a volt eötvösös diákok kon-
certtel és kiállítással tértek vissza. 
Valamennyiükre büszkék egykori 
tanítóik, tanáraik…

Óriási torták érkeztek a diákok 
legnagyobb örömére, akiket a dél-
előtt folyamán sorversenyek, ta-
nulmányi versenyek is vártak.

Eötvösös sikerek az országos rajzpályáza-
ton

Több mint 3200 munka érkezett be a VII. Or-
szágos Lovas Pályázatra köztük a DOKI Eötvös 
József Általános Iskola alkotókörének rajzai 
is. A pályázatot a Lovas Udvarház, Szedres és 
a szekszárdi I. Béla Gimnázium Szedresi Be-
zerédj István Általános Iskolája, hirdette meg 
óvodák, általános- és középiskolák számára. A 
kiállításon csaknem 500 alkotást mutattak be, 
korosztályonként több díjazottat és egy fődíjast 
választott a szakértői zsűri. A kiállítás május 
16-án nyílt a szedresi Lovas Udvarházban, ahol 
Mátyás Anna alkotásával a felső tagozatos kor-
osztály fődíját nyerte el. Kovács Anikó és Lajos 
Nikolett munkája díjazott lett. Gazda Nikolett, 
Kara Noémi, Kónya Kata, Kovács Fanni, Mile 
Sára rajzai a kiválasztott 500 munka közé, ki-
állításra került. Gratulálok mindannyiuknak, 
illetve az alkotókör minden pályázó tagjának.

(kOpE)

EÖTVÖS SIKEREK

Elismerték Kovács Lajos kiváló tehet-
séggondozó munkáját 

 „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” 
díjat vehetett át június 5-én a Vigadóban 
Kovács Lajos címzetes igazgató, helytörté-
neti kutató, író.  A 2013 tavaszán alapított díj 
átadóját a Család és Ifjúságügyért Felelős 
Államtitkárság által támogatott Országos 
Tehetséggálán tartották meg. Kovács Lajos a „Kiváló tehetséggon-
dozó” kategóriában nyerte el az elismerést az elmúlt évtizedekben a 
Kincskereső Táborokban és a Kutató Gyermekek Tudományos Kon-
ferenciáján való sikeres szereplésekért, a diákok felkészítéséért. Ez 
utóbbiban 17 tanulóval ért el első díjat, amelyek közül 12 dolgozatot 
kiemelt első díjasnak minősítettek az országos döntőkön. Évtizedek 
óta foglalkozik a szépírókkal, az irodalmi tehetségek megtalálásá-
val. Vezette a Kincskereső táborokat Szegeden, Kecskeméten és 
iskolai szinten a pilismaróti táborozások alkalmával is támogatta a 
tehetséges diákokat a versek, művek elemzésére, értésére.

Az elismerésre a Zrínyi iskola és a kecskeméti Kincskereső Egye-
sület ajánlotta Kovács Lajost a grémiumnak, akik az irodalom és a 
szépírás területén kifejtett tehetséggondozását a díjjal értékelték. 

Az Éneklő Ifjúság versenyt május 21-én ren-
dezték meg Esztergomban az Árpád-házi 

Szent Erzsébet középiskola dísztermében, amelyen 
a Zrínyi iskola mindkét kórusa óriási sikerrel sze-
repelt. A Kicsinyek Kórusa Arany Diploma minősí-
tést és Országos Dicsérő Oklevet kapott, valamint 
elnyerték AZ ÉV KÓRUSA címet is. A Cantilena kó-
rus Arany Diploma minősítést és Országos Dicsérő 
Oklevet vehetett át az eseményen. Mindkét énekkar 
vezetője Kovácsné Fódi Krisztina. Zongorán Balogh 
Mária tanárnő kísérte a diákokat.

AZ ÉV KÓRUSA KOVÁCS LAJOS
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Az Európa Nap – A Párbeszéd 
Napja rendezvényeit május 16-

án tartották meg a Dorogi József Attila 
Művelődési Házban. A hagyományos 
városi rendezvény ezúttal Dorog épített 
környezetének állított emléket. Kiál-
lítás nyílt az elmúlt években megújult 
középületek, az idén elkészülő beruhá-
zások – az Esztergomi úti buszmegálló, 
az Agora, a Zenepavilon – tablóiból és 
a jövő fejlesztési elképzeléseiről. A ki-
állítást Markos Anikó, a megyei építész 
kamara elnöke ajánlotta a megjelentek 
fi gyelmébe, hangsúlyozva a városveze-
tése és a főépítész, Dankó Kristóf haté-
kony együttműködésének köszönhető 
fenntartható várostervezés látványos 
megvalósulását. A közös munka, a ha-
tékony és értő együttműködés ritka pél-
dáját képviseli a hely, amely mintaként 
szolgálhat a többi város számára. Zár-
szóként gratulált „ehhez a dorogi törté-
nethez”. A kiállítás után a mintegy száz 
érdeklődő – a helyi civil egyesületek 
tagjai, intézményvezetők és magánem-
berek – a konferenciateremben foglal-
tak helyet, amelyet az ünnepen avatott 
fel dr. Tittmann János polgármester. – 
„A sportosan elegáns és fi noman retro 
stílusban megálmodott és a mai napon 
Önöknek átadott konfereciaterem és 
klubhelyiség része a művelődési ház 
megújításának - mondta a városveze-
tő. Hamarosan elkészül a tekepálya és 
jövőre a sörkert. Dr. Tittmann János 

emléklapokat adott át a belsőépítészeti 
terv elkészítőjének, Petheő Tímeának 
és a kivitelezésben résztvevő szakem-
bereknek: Kerényi József, Kiss Péter, 
Kimmel Róbert, Flórián Attila, Marton 
Jenő, Sztahovits Ferenc és Weiszer 

Zoltán részé-
re. 

Az avatás 
után a képvi-
selő-testület 
döntésének 
ér te lmében 
Pro Urbe dí-
jat adott át az 
idén április-
ban 70. élet-
évét betöltött 
dr. Bartalos 
Józsefnek a 

polgármester.
Dr. Bartalos József sportoló, ügyvéd, 

gyűjtő, közéleti személyiség jogi dip-
lomáját az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerezte. Sportolóként 
1962-1977 között a Dorogi Bányász NB 
I-es sikercsapatának, 1964-ben a Vidék 
legjobb csapatának, később az NB II-es 
együttesnek labdarúgója, balszélsője 
volt. 

Pályafutása kizárólag a Dorogi Bá-
nyász csapatához kötődik. A Dorogi FC 
örökös tagja.

Alapító tagja Dorog Város Barátai 
Egyesületének, mint gyűjtő képeslap-
gyűjteményeivel országos elismert-
ségnek örvend. Közéleti tevékenysé-
ge jogi végzettségéhez és sportolói 
múltjához kapcsolódik. 1994-től há-
rom cikluson át tagja volt Dorog Város 
Képviselő-testületének. Társadalmi 
megbízásából több cikluson át kurá-
tora a Dorogi Szénmedence Sportjáért 
Alapítványnak, az Égetőmű Környezet-
fejlesztő Közalapítványnak, elnökségi 
tagja a Dorogi Futball Clubnak. 

A Pro Urbe díj átadása után a Párbe-

széd Napja Dorog épített építészeti al-
kotásainak bemutatásával folytatódott, 
amelyről Sztahovits Péter fi atal épí-
tészként mesélt. Krizsán András DLA, 
Ybl-díjas építész a Balaton-felvidékre 
kalauzolta el közönségét, útmutatót 
adva a felvidéki házak helyes építési 
koncepciójához. Hangsúlyozta, udva-
riatlanság túl feltűnőt, a környezethez 
nem illőt alkotni.  „Mértékkel építsünk, 
meglévő értékeinkre vigyázzunk!” 
Dankó Kristóf Dorog Város főépítésze a 
fenntartható város fejlesztési elképze-
léseiről, az idén és a jövőre elkészülő 
beruházásokról tartott előadást, majd 
szólt a fi atalok megtartása érdekében 
kialakítandó Patakliget lakópark építé-
si koncepciójáról és az „Év homlokzat 
felújítási terve” elnevezésű, a Baumit 
Kft. és az önkormányzat által 2010 óta 
minden évben kiírt pályázatról. Zárszó-
ként elmondta: Lehetőségeink adot-
tat, csak rajtunk múlik, hogyan élünk 
ezzel, hogy folytassuk a fenntartható 
város fejlesztését! Beszéde után dr. 
Tittmann János foglalta össze a konfe-
renciát, kiemelte, hogy folytatni kell a 
párbeszédet Dorog intergrált városfej-
lesztési stratégiájáról, amelyre jó alka-
lom ez az ünnep is.

A Párbeszéd Napja rendezvénysoro-
zatát délután a Bányászzenekar hagyo-
mányos Tavaszi koncertjének dallamai 
zárták a színházteremben.

PÁRBESZÉD NAPJA DOROG ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRŐL

ÉPÜL AZ AGORA

Dr. Bartalos József

Sztahovits Ferenc és Tittmann János

Megszűnt az ideiglenes parkolá-
si lehetőség a könyvtár melletti 

murvás területen, mivel megkezdődtek 
a Schmidt Sándor Agora kivitelezési 
munkálatai május 27-én. A képviselő-
testület a közbeszerzési eljárást le-
zárva, vállalkozói szerződést kötött a 
Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.-vel. 
A nyári hónapokban készül majd az új 
többfunkciós közösségi tér, ahol vásá-

rok, szabadtéri koncertek és más vá-
rosi események kaphatnak majd helyet 
ősztől. A területen 25 parkolóhelyet is 
kialakítanak a szakemberek, azok el-
készültéig szíves megértésüket kéri az 
önkormányzat!

A tér hátsó, óvoda felőli végén a sza-
badidő hasznos eltöltését szolgáló par-
kot terveztek, ahol a szökőkút mellett 
óriási sakktábla, kártyaasztal, pihe-

nőpadok várják majd az érkezőket. A 
Bécsi úttal párhuzamosan felépítik a 
Schmidt-házat idéző főhomlokzatot, és 
a szabadtéri színpadot. A pengefalon 
kap helyet Lévay Jenő Munkácsy-díjas 
művész Schmidt Sándort mintázó al-
kotása. Az Agora avatása szeptember 
5-én, a bányásznapon lesz.
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Frank Kálmán Emlékér-
met vehetett át április-

ban Bükfürdőn a magas szin-
tű gyakorlati és tudományos 
tevékenysége elismeréseként. 

A Magyar Gyermekorvosok 
Társasága Északnyugat Ma-
gyarországi Területi Szer-
vezete eddig három gyer-
mekorvosnak nyújtotta át az 
elismerést. Korábban Szom-
bathely, Székesfehérvár és 
Tatabánya gyermekgyógyász 
főorvosai vehették át a kitün-
tetést, az idén engem és posz-
tumusz Zalaegerszeg főorvo-
sát ismerték el. A nagyvárosok 
mellett igen szép siker, hogy a 

kisvárosunk életére, környezetére és ehhez kapcsolódva a 
gyermekgyógyászatra koncentráló orvosi tevékenységem és 
a hozzá kapcsolódó környezeti kutatásaim elnyerték a gré-
mium tetszését.

A hétköznapi nyelvre lefordítva miért kapta a bronz em-
lékérmet?

Negyvenkét éve élek Dorogon. A nyolcvanas évektől kezdve 
fi gyeltem az általam kezelt köhögő gyereket. Kégel Eszter 

doktornővel, kollégámmal karöltve kutattuk a légszeny-
nyezettség és a gyermekbetegségek közötti összefüggé-
seket (Dávid doktornő, városunk első szabadon választott 
polgármestere volt az alapítója a Dorogi Környezetvédelmi 
Egyesületnek – a szerk.). A gyerekek csaknem 10 százalé-
ka valamilyen légzőszervi megbetegedésben szenvedett a 
nyolcvanas években. Szerencsére azóta a gázrendszer ki-
építése és a környezetvédelmi intézkedések segítettek, hogy 
egészségesebb környezetben élhessünk.

Előadásokat tartottak országszerte. Mennyiben adtak újat 
a szakmának?

A téma feldolgozása mellett azért is volt kuriózum a ku-
tatómunkánk és annak bemutatása, mert már 1984-től (!) 
számítógéppel dolgoztuk fel az adatokat. Szerencsénk volt. 
A Nehézipari Minisztérium Továbbképző Központja kert-
városban működött. Milánkovics Viktor matematikus állt 
a rendelkezésünkre, hogy számítógépen rögzíthessük az 
adatokat. Frank Kálmán főorvos úr fi gyelte munkásságunk, 
több alkalommal személyesen is volt szerencsém találkoz-
ni vele. Frank Kálmán kérésére, tisztelői - ahogy ő maga is 
- mindent papírra vetettek, hogy a leírások a tudományos 
kutatások alapját képezhessék.  Óriási ember, nagyszerű 
személyiség volt. A Gyermekorvos Társaság északnyugati 
csoportja a gyógyászat területén kifejtett elemző és kutató-
munka és azok széles körben való terjesztésének támoga-
tására, elismerésére alapították meg a Frank Kálmán-díjat, 
amellyel az én munkásságomat is elismerték az idén.

A GYERMEKORVOS MINDIG MOSOLYOGJON!
Szakmai díjjal tüntette ki a Magyar Gyermekorvos Társaság dr. Dávid Annát.  

DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK 
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK 

ALAPJÁN
Április 22-május 21. 

Kéndioxid (SO
2
)

átlagértéke: 6,17 μg/m3

előírt határértéke: 125 μg/m3

a mért átlag a határérték: 4,94 %-a

Nirogénoxid (NO
2
)

átlagértéke: 15,60 μg/m3

előírt határértéke: 85 μg/m3

a mért átlag a határérték: 18,35 %-a

Szénmonoxid (CO)

átlagértéke: 247,00 μg/m3

előírt határérték: 5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték: 4,94 %-a

Ózon (O
3
)

átlagértéke: 81,03 μg/m3

előírt határérték: 120 μg/m3

a mért átlag a határérték: 67,53 %-a

Ülepedő por (PM
10

) 

átlagértéke: 18,97 μg/m3

előírt határértéke: 50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték: 37,93 %-a

Határérték túllépés egyik összetevőben sem történt.

A Magyar Vöröskereszt 2015-ben is 
megrendezte a felmenő rendszerű 

csecsemőgondozási versenyt az általános 
iskolások számára. Az MVK Dorog területi 
szervezete május14-én tartotta meg a te-
rületi vetélkedőt, Dorogon a művelődési 
házban. A dorogi Eötvös iskola 2-es csapa-
ta lett az első, így a csapat tagjai képvisel-
ték térségünket a megyei megméretteté-
sen május 21-én, ahol a dobogó harmadik 
fokára állhattak fel. Gratulálunk a gyere-
keknek, Csillik Zsófi ának, Fehér Dorottyá-
nak és Szivek Szilviának, valamint felké-
szítőjüknek, Süvegesné Liebl Zsuzsanna 
védőnőnek!

Bodó Ildikó MVK Dorog Terület Vezetője

CSECSEMŐGONDOZÁSBÓL A MEGYE 
HARMADIK LEGJOBB CSAPATA 

DOROGI

ADOMÁNYOZZ EGÉSZSÉGET! AKI 
VÉRT AD, ÉLETET AD!

Dorog Városi Véradás

Helye: művelődési ház

Ideje: június 16.  10-17 óra

Hozza magával személyigazolványáját, lakcímkártyát,TAJ kár-

tyáját!
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Rauscher (Dorogi Rauscher) 
György emlékkiállítás nyílt 

április 29-én az esztergomi Duna 
Múzeumban. A dr. Zsembery De-
zső és Brassai Gabi által rendezett 
tárlatot támogatta Dorog Város Ön-
kormányzata is. Három, eddig csak 
fényképről ismert Rauscher György-

festmény is előkerült az alkotó 
életmű-tárlatának rendezése 
közben, mindhárom mű - Ha-
lotti tor, Férfi  portré, Szerelmes 
pár - látható a június 9-én záruló 
kiállításon.

Rauscher György (1902-1930) a 
két háború között a magyar mű-
vészet egyik kiemelkedő alakja 
volt. Rangos portréfestőnek szá-
mított, európai sikereinek ko-
rai halála vetett véget. Dorogon 
művészeti díjat neveztek el róla, 
2002-ben születésének 100. év-
fordulóján kiállítást láthattak az 
érdeklődők a Dorogi Galériában.

A D o r o -
gi ILCO 

E g y e s ü l e t 
május 12-én 
rendezte ha-
g y o m á n y o s 
majálisát a Bá-
nyász Emlék-
házban, amely 
alkalmat adott 
arra, hogy ol-
dott, fesztelen 
környezetben 
visszatekint-

sünk az évben elvégzett tevékenységünkre és 
megbeszéljük az év hátralévő időszakában ránk 
váró tennivalókat.

A babgulyás elfogyasztása után avatott szak-
értő, Solymár Judit mutatta be az Emlékházban 
kiállított tárgyakat és avatott be Dorog bányá-
szatának történetébe. Az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület Dorogi Csoport-
jának titkára, dr. Korompay Péter az egyesülete 
bányász hagyományőrző tevékenységéről tájé-
koztatta a jelenlévőket. 

A kitűnő hangulatban harmonikával kísért 
énekszó mellett megfogalmazódott az az igény, 
hogy jövőre is idejövünk. M. I.

Május 11-én Budapes-
ten rendezték a Ku-

tató Gyerekek Tudományos 
Konferenciájának országos 
döntőjét. Az ismeretterjesz-
tő kategóriában 1. díjat nyert 
Hegedűs Áron (Eötvös Tagin-
tézmény). 3. Díjas lett Karcz 
Dóra (Petőfi ) és Partos Dor-
ka és Kovács Márton (mind-
ketten Zrínyi). Felkészítők: 
Demeter Ferenc, dr. Nagyné 
Perjési Ildikó, Partosné Tóth 
Major Krisztina, Ködös End-
re, Kovács Gábor Dénes. 

A kutatásmódszertan kategóriában 
kiemelt 1. díjat nyert Kolozsvári Barna-
bás (Eötvös), Zimmerer Blanka, Berta 
Lourdes, Molnár Villő, Sajtos Liliána 
(valamennyien Zrínyi). Felkészítők: Ko-
lonics Péter, Molnár Klára, Dankó Jó-
zsef, Kovács Lajos. 1. díjas lett Kruska 
Ádám (Zrínyi). Felkészítő: Kruska Ti-
bor, Tóth Major Krisztina. 2. díjban 
részesült: Vágó Eliza és Honvéd Ben-
ce (mindketten Eötvös). Felkészítők: 

Balogh Balázs és Keil Andrea. 3. díjat 
kapott: Nagy Tamás és Pléli Csanád 
(mindketten Zrínyi), valamint Pusenyák 
Viktória (Szent Erzsébet Gimnázium, 
korábban Zrínyi). Felkészítők: Ködös 
Endre, Kovács Lajos, Pusenyákné Ta-
vasz Tünde. A dorogi tanulók kiemel-
kedően a legjobb eredményt érték el 
valamennyi résztvevő iskola közül.

A legjobbak előadhatták dolgozatai-
kat június 5-én Budapesten, majd Do-
rogon június 9-én a Tudomány Napja 
országos és dorogi rendezvényein.

A KUTATÓ GYEREKEK ORSZÁGOS DÖNTŐJÉN 
DOROGI DIÁKBÓL VOLT A LEGTÖBB

NÉMETÜL 
SZAVALTAK 

Német szavalóversenyt rende-
zett május 7-én a Nemzetiségi 

Tájházban a Dorogi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat. Az Eötvös és a 
Zrínyi iskolából 17  fő jelentkezett. 

A 3 tagú zsűri az összesített pontszá-
mok alapján korosztályonként az első, 
második és harmadik helyezettek ré-
szére oklevelet, valamennyi résztvevő 
részére könyvjutalmat, ajándékot és 
édességet adott át.

5-6 osztályosok 
I.  helyezett Madarász Csenge, 
II.  helyezett Molnár Viktória
III.  helyezett Kollár Zsanett
7-8 osztályosok 
I.  helyezett Gazda Nikolett,
II. helyezettek Bodnár Máté, 

 György Gábor, Sztulik Debóra
III. helyezett Kökény Melinda

Köszönjük a tanulóknak az élményt.

                              Vörös Jánosné elnök
                                Dorogi Német Nemzetiségi 
                                             Önkormányzat

AZ EURÓPAI HÍRŰ RAUSCHER 
KÜLÖNÖS KÉPEI

EGYESÜLETI MAJÁLIS
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TESTÜLETI HÍREK

Dorog Város Képviselő-testülete május 29-i ülésén az aláb-
bi napirendekről döntött

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fon-
tosabb eseményekről 

2. Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
telekadóról szóló 4/2015. (II.12.) önkormányzati rende-
let módosítása 

3. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
települési támogatások rendjéről szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelete módosítása

4. A Baptista Szeretetszolgálat „Figyelj Rám!” Szociális 
Szolgáltató 2014. évi szakmai beszámolója 

5. Dorog Város integrált városfejlesztési stratégiájának 
felülvizsgálata 

6. Dorog Város Településszerkezeti Terv, Helyi Építé-
si Szabályzat és Szabályozási Terv több részterületet 
érintő módosítás 2014 véleményezési szakasz lezárása 

7. Dorog Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Környezet-
védelmi „Ipari Park” cím viseléséről való lemondás 

8. Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó feladat-ellá-
tási szerződések felülvizsgálata 

9. Dorog Települési Értéktár Bizottság tagjainak és a 
szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 

10.  Techno-Produkt Kft. tulajdonában lévő Dorog, 1518/33 
hrsz-ú ingatlan területhasználati rendezése

11. A 2015. évi nyári napközi megszervezése 

12. Üdülőhasználati jog igénybevétele 

13.  A Dorogi Szent József Plébánia templom belső felújítá-
sa

14.  Kültéri fi tnesz park kialakítása a Nipl Stefánia Uszoda 
területén 

15.  Baumit Kft. elismerése

16.  Bejegyzett polgári önszerveződések 2015. évi támoga-
tása 

17.  Közvilágítási aktív berendezések üzemeletetési szer-
ződése 

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmük-
ben a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n ol-
vashatják. A képviselők által alkotott rendeleteket írásos 
formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeumban és a város honlapján olvashatják. 

FOGADÓNAP

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. június 25-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja foga-
dónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő június 25-én, 
16-17 óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila 
Művelődési Házban.
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő június 24-én, 
16-17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal 
B épületében. A képviselő telefonon is elérhető: 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 is 
elérhető: 30/296-9711
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden 
hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a 
Petőfi  iskolában. E-mail: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő június 16-án 16-
17 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja 
fogadóóráját.
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő az MSZP Iro-
dában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját.
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap má-
sodik keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fi-
desz Irodában (Intézmények Házával szemben).  Telefonos 
egyeztetés: 70/602-2985

A Komárom-
Esztergom 

Megyei Pedagó-
giai Szakszol-
gálat május 21-
én konferenciát 
tartott a Dorogi 
József Attila Mű-
velődési Házban. 
A megjelenteket 
dr. Tittmann Já-
nos köszöntötte. 
A település pol-
gármestere a többi között a kultúra és a civilizáció külön-
bözőségéről, egymásra hatásáról értekezett. Ezt követően 
Berczellyné Nagy Marianna vázolta a hatékonyabb műkö-
dést célzó megyei összevonás, egységesítés kihívásait. Dr. 
Kiss László, szakszolgálati és fogyatékosságügyi közneve-
lési referens (Emberi Erőforrások Minisztériuma), valamint 
dr. Torda Ágnes gyógy-, Lázár Katalin dráma- és Rektor Or-
solya tehetségfejlesztő pedagógus előadását megelőzően 
Galba Katalin, a szakszolgálat főigazgatója mondott köszö-
netet megyénk valamennyi, „rendkívül nehéz körülmények 
között helytálló” szakemberének.

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 
KONFERENCIA
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A néhány tízezer lakost számláló 
városok átfogó fejlesztési straté-

giájához illeszkedő sportkoncepció kidol-
gozásához nyújtott szakmai segítséget a 
Dorog Város Egyesített Sportintézménye 
és a Budapesti Corvinus Egyetem Sport-
gazdaságtani Kutatóközpontja által szer-
vezett konferencia. 

A felkért szakértők előadások és ke-
rekasztal-beszélgetés keretében világí-
tottak rá a helyi viszonyokat fi gyelembe 
vevő sportfejlesztés lehetséges szere-
pére a település közoktatási, egészség-
ügyi, térségfejlesztési rendszerében, a 
közjólét érdekében tett erőfeszítések 
ernyője alatt. A hivatásos, utánpótlás-, 
szabadidősport és az iskolai testnevelés 
integrált keretrendszerben eszközként 
szolgálhatja egy város fejlődését, érték-
központú működését. 

A konferencián több mint félszáz sport-
szakember és városvezető vett részt. A 
megjelenteket - köztük Simicskó István 
sportért felelős államtitkárt, dr. Tittmann 
Jánost, Dorog polgármesterét, dr. Völner 
Pál országgyűlési képviselőt, Popovics 
Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét  
-  Szekér Zoltán Dorog Város Egyesített 
Sportintézményének vezetője köszöntöt-
te, majd felkérte dr. András Krisztinát, 
a Budapesti Corvinus Egyetem, Sport-
gazdaságtani Kutatóközpont igazgatóját 
a konferencia moderálására. Dr. András 
Krisztina kijelentette, hogy példaértékű-
nek tartja az önkormányzat és a sport-

intézmény által kezdeményezett 
párbeszédet a sport és az integrált 
városfejlesztés témájában, és ehhez 
meginvitálta megyénk és a szom-
szédos régiók városvezetőit, sport-
szakembereit.

Dr. Tittmann János városvezető a 
sportban (is) szükséges önmeghala-
dás értékéről, életminőséget erősítő 
hatásáról beszélt. 

Dr. Simicskó István, sportért fele-
lős államtitkár a sport egyetemes 
értékét hangsúlyozta, kiemelte eme 
stratégiai ágazat támogatása során a 
kormányzat nem tesz különbséget egy-
egy település „politikai színezete” alap-
ján. A sokak által kritizált stadionépíté-
si-programot az e téren tapasztalt „több 
évtizedes lemaradással” indokolta. Ki-
emelte, hogy az idén mintegy hetven új 
sportlétesítményt adnak át hazánkban. 

Lehmann László, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) sportiskolai programjának 
vezetője a szervezett utánpótlás-nevelés 
kérdéseit járta körül. Őt követte Balogh 
Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség el-
nöke, majd Czene Attila, a MOB szabad-
idősportért felelős szakmai tagozatának 
képviselője. 

Popovics György kijelentette, hogy a  
sportági specializációban kell gondol-
kodniuk az önkormányzatoknak, a helyi 
hagyományok fi gyelembevétele mellett.

A kerekasztal megbeszélések előtt Do-

rog sportstratégiai fejlesztéséről beszélt 
dr. András Krisztina igazgató és munka-
társai Kozma Miklós és Kynsburg Zoltán. 
Az önkormányzat és a Corvinus Egyetem 
Sportgazdaságtani Kutatóközpontja a vá-
ros sportintézményével közös munkába 
kezdett nemrégiben. A munka eredmé-
nyeként többek között meghatározták 
a Dorogi Nehézatlétikai Club jövőjének 
főbb pilléreit, a szakértői csapat, az edzői 
utánpótlás, a lakossággal való szoros 
kapcsolattartás és a létesítmények meg-
létét. Ez utóbbi fejlesztését elengedhe-
tetlennek tartják a szakemberek, hogy 
a jövőben is erősödhessen az országos, 
sőt nemzetközi szinten is jelentős, több 
száz sportolót megmozgató vidéki birkó-
zó központ.

A kávészünetet követően Szekér Zoltán 
sportigazgató beszélt a sport és az integ-
rált városfejlesztés kapcsolatáról, egy-
mást erősítő hatásairól. 

„A sport az integrált városfejlesztés szolgálatában” címmel szakmai konferenciát tartottak Dorogon, a 

művelődési ház újonnan avatott konferenciatermében, május 22-én.

A felnőtt kötöttfogású országos bajnokságról ismét 
több éremmel tértek haza a Dorogi Nehézatlétikai 

Club birkózói. Jäger Krisztián, a 66 kg-os súlycsoportban 
1. helyezett, Torba Erik, az 59 kg-os súlycsoportban 2. he-
lyezett, Lévai Zoltán a 75 kg-os súlycsoportban 2. helyezett 
lett, míg Szekér Cintia 75 kg-os súlycsoportban 3. helyezett 
lett a női mezőnyben

BIRKOZÓINK ISMÉT A DOBOGÓN Félezren a TÚRA7-en. Mintegy félezren vágtak neki a 
Túra7-nek az elmúlt napokban. A szombati záróprogramon 
családok, baráti társaságok, iskolás csoportok vágtak 
neki a 4, 8, 14 km-es túratávoknak, hogy meghódítsák a 
Pilist, ismerkedjenek a környék dombvidékeinek termé-
szeti szépségeivel. A Sportintézmény és az Egyetértés Se 
Természetjáró Szakosztálya szervezésében a Barangoló 
Kalandorok csapata, a Petőfi  iskola túracsapata és továb-
bi baráti társaságok, családok vettek részt a jó hangulatú 
rendezvényen. A résztvevők emléklapot, ételt-italt kaptak 
a természetjárás zárásaként.

KONFERENCIA: SPORT ÉS AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS
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Könyvbemutató

MI BÁNTJA A GYEREK LELKÉT? 
150 kérdés gyermekkori pszichés megbetegedésekről

Szerző:  
Peer Krisztina

A szerzővel beszélget:  
Hegedűs Ibolya,  
klinikai szakpszichológus, 
család-és párterapeuta

Időpont:  
2015.06.12. péntek, 17:00

Helyszín:  
Molnár Söröző,  
2510 Dorog, Bécsi út 20.

„Ez a könyv olyan gyerekkori betegségekről szól, amelyek magatartási, viselkedési,  
érzelmi vagy gondolkodásbeli eltérésekkel járnak. Olyan gyerekekről szól, akiket 

előszeretettel hívunk rossz gyerekeknek, tesszük ezt anélkül, hogy pontosan ismernénk,  
mi rejlik a viselkedésük hátterében.”
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