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A Föld Napját ünnepeltük

Selyemképtől a tűzzománcig

Egyetemi országos bajnok

KOSBOR: június 6.
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

FÖLD NAPJA: „ÚJRA EGYÜTT VÁROSUNK TISZTASÁGÁÉRT!”

Á

prilis 22., a Föld Napja. Dorogon
számos programmal készültünk
a világnap megünneplésére. A Polgármesteri Hivatal – Horváth Szilveszter
Károly városgazda vezetésével - hulladékgyűjtési akciót szervezett. A Tatai
Környezetvédelmi Zrt. szemeteszsákokat, védőkesztyűket és védőmellényeket biztosított a programhoz, amelyen
csaknem félezren vettek részt. A DOKI
Eötvös, Petőﬁ és Zrínyi tagiskolák és a
középiskola négyszáz diákja megtisztította a közterületeket. Az akcióban
részt vettek a Dorogi Nyugdíjas Egyesület tagjai és a sportintézmény munkatársai is. Munkájuk eredményeként
580 kg szemetet gyűjtöttek össze a város utcáin, terein. A diákoknak Dorog

Város Önkormányzata dobozos gyümölcsleveket és müzliszeleteket adott
köszönetképpen. A Dorogi Vállalkozók
Egyesülete a külterületen 70 zsák hulladékot gyűjtött össze, míg a Vasút utcában 16 m3 sitt halmozódott fel.
A szállítást a Vertikál Nonproﬁt Zrt.
végezte el.
Délután folytatódott a Föld Napjának
rendezvénysorozata: Sokszínű világunk
címmel kiállítás nyílt a DOKI Eötvös,
Petőﬁ, Zrínyi tagiskolák ifjú képzőművészeinek alkotásaiból a művelődési
ház Dorogi Galériájában. A tárlatot dr.
Tittmann János polgármester nyitotta
meg, majd – akvarell, olaj és akrilfestékekből álló – ajándékcsomagokat adott
át a tagiskolák tehetséges tanulóinak:
Madarász Petrának, Szédeli Flórának
és Mihalovits Pankának. Az eseményt
a Zrínyi Iskola Kórusának műsora tette
még színesebbé, Kovácsné Fódi Krisztina vezényletével.
Az óvodák is megünnepelték a Föld
Napját. A Petőﬁben minden gyermek
virágpalántákat ültetett az udvarban, a
sziklakertben. A Zrínyi óvodában a szelektív hulladékgyűjtésről tanultak az
óvodások, kitakarították az udvart és a
kis kertbe palántákat, a ládákba muskátlikat ültettek.

DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
2015. március 24. és 2015. április 23. között
1.

Kéndioxid (SO2) átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

5,55 μg/m3
125 μg/m3
4,44 %-a

2.

Nirogénoxid (NO2) átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

29,32 μg/m3
85 μg/m3
34,50 %-a

3.

Szénmonoxid (CO) átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

449,68 μg/m3
5.000 μg/m3
8,99 %-a

4.

Ózon (O3) átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

73,13 μg/m3
120 μg/m3
60,94 %-a

5.

Ülepedő por (PM10) átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:
határérték túllépés nem történt

23,19 μg/m3
50,00 μg/m3
46,39 %-a
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„Újra együtt városunk tisztaságáért!”
címmel ismételten lakossági eredetű
veszélyeshulladék gyűjtést szervezett
Dorog Város Önkormányzata és a Sarpi
Dorog Kft. április 25-én. A feleslegessé vált gépek, eszközök, vegyszermaradékok megtöltötték az átvevőpontokra kihelyezett konténereket, amelyeket
a Sarpi Dorog Kft. biztosított. A társadalmi szerepvállalásban kiemelkedően teljesítő vállalat szakembereket is
biztosított a gyűjtőnapra, majd elszállította és ártalmatlanította a veszélyeshulladékokat. A konténerekben vegyes
(műanyag, festék, göngyölegek, stb.)
hulladékból 8800 kg, elektronikai eszközökből 4461 kg, míg gyógyszerekből
és vegyszerekből 1325 kg gyűlt össze.

M.T.

MEGÚJULTAK AZ ÜVEGABLAKOK

A

dorogi Szent József Plébániatemplom felújításával egyidőben megtörtént
az üvegablakok újjáalakítása
is. Simon Kata iparművész
táti műhelyében tradícionális
technikával szépülhettek meg
az alkotások. A művész felmérte az üvegablakok állapotát, majd miután a műemlékvédelmi hivataltól megkapták
az engedélyt az üvegablakok
kivételére és átdolgozhatóságára, elkezdődhetett
az alkotó munka. Nyolc üvegablakból kettőt újra
kellett ónozni. Részeire szedték a műveket, a hiányzó darabokat újravágták és a régi szokások szerint
megfestették, majd kiégették az eredeti Haranghy
Jenő-tervek alapján, amelyeket a könyvtár őriz. A
műemléki hivatal engedélyezte a 9., félig befalazott
ablak elkészítését is a sekrestye felett, amelynek teteje is megújulhatott. Ezen az üvegablakon Boldog
Batthyány-Strattmann László és egy ölében meggyógyult gyermekét tartó édesanya látható. A tavaszra befejeződött munkálatokról Dorog Város Barátainak Egyesülete ülésén beszélt a restaurátor.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

KÉSZÜL AZ AGORA ÉS A MEGÁLLÓ

T

avasszal több beruházás kezdődött Dorogon. Szenczi Gyula, a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának vezetője tájékoztatott a folyamatban lévő és kezdődő kivitelezési
munkákról.
Az Esztergomi út városképet rontó,
a régi, elhagyott gyártelepeket nem
takaró, balesetveszélyes betonkerítését és a járdaburkolatot felbontották
a szakemberek április közepén. Újonnan drótkerítést feszítenek ki a szakaszra, elé 2 méter magas, sűrű növésű tujasort ültetnek, alá csepegtető
öntözőrendszert helyeznek el. A meglévő járdaszegély és a sövény között
úgynevezett kulékaviccsal töltik fel a
területet. A városképet javító beruházás eredményeként gyalogosforgalom
kizárólag az út másik oldalán lesz. Ezt
követően az Esztergomi úton a „Fortuna buszmegállót” is korszerűsíti a
város.
Május 16-án, az Európa Nap – A Párbeszéd Napja rendezvényén avatjuk
fel a művelődési ház volt könyvtár-

helyiségeiből kialakított konferenciatermet és klubhelyiséget.
utóbbi a város civil szervezeteinek összejöveteleihez biztosít a
régi idők hangulatát megidéző,
de korszerű, műszaki eszközökkel ellátott termet.
Elkészültek a Schmidt Sándor
Agora kivitelezési tervei a DEMAProjekt Kft.-nek köszönhetően. A
város főépítésze, Dankó Kristóf
alapötlete és szakmai vezetése
mellett szépülhet meg a belváros
központja. Az agora megvalósítása május közepén kezdődhet, miután
az április 30-i testületi ülésen a képviselők kiválasztották a közbeszerzési
eljárás nyertesét. A kivitelezési munkálatok idejére megszűnik a parkolási
lehetőség a területen. A Schmidt Sándor Agorát szeptember 5-én, a Bányásznapon avatja fel a városvezetés.
Megújul a város egyik legrosszabb
állapotban lévő útja, a Mátyás király
utca 760 méteres szakasza. A testület
április végén választja ki a közbeszerzési eljárás nyertesét, így a munkálatok májusban megkezdődhetnek a
utca mindkét szakaszán.
A Szent Borbála templom külsőleg
és belsőleg is megújult az elmúlt évek
során. Ezúttal az épületbe vezető lépcsősor szépült meg, hogy a hívők még
biztonságosabban tudják megközelíteni. A bányásztemplom lépcsőjét
pünkösdkor avatja majd fel Kiss-Maly
László esperes.
A téli útmeghibásodások miatt kátyúzási munkálatok folytak egész áprilisban a város egész területén.

MEGALAKULT A DOROG
ÉS TÉRSÉGE TURIZMUS
EGYESÜLET

Á

prilis 23-án megalakult a Dorog
és Térsége Turizmus Egyesület
a városháza dísztermében. A civil szervezet célja a magán-és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló
turizmusfejlesztés, turizmusszervezés
az e feladatra létrehozott megfelelő
szakmai munkaszervezet működtetése
révén.
Az egyesület további céljai között szerepel a lakosság, az önkormányzatok,
a civil szervezetek és a vállalkozások
turisztikai tevékenységének összehangolása.
A szervezet feladata a turizmus versenyképességének növelése, fenntarthatóságának biztosítása, valamint a
térségbe látogató turisták elégedettségének javítása, információval való ellátásának biztosítása, minőségi szolgáltatásfejlesztése.
Az alakuló ülésen elnöknek egyhangúan Szekér Zoltánt, Dorog Város
Egyesített Sportintézményének vezetőjét választották. Alelnök lett Piliscsév
polgármestere, Kosztkáné Rokolya
Bernadett és Csolnok polgármestere,
Kolonics Péterné. Elnökségi taggá választották Dankó Józsefet és Koloszár
Szilárdot.
A DOTE székhelye a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban lesz, ahol kialakítanak egy
tourinfó irodát is.
A közeljövőben több terület termékfejlesztésére fókuszál majd a DOTE: a
térség aktív és ökoturizmus-fejlesztésére, a kulturális, nemzetiségi programok kínálatának bővítésére, a hagyományőrzésre és a rendezvényekre.

30 ÉVES AZ EÖTVÖS ISKOLA – ÁTÖLELIK A DIÁKOK AZ INTÉZMÉNYT

3

0 éve nyitotta meg kapuit az Eötvös iskola. A kerek évfordulónak rendezvénysorozattal állítanak
emléket, amelynek keretében két
volt eötvösös diák alkotásaiból nyílt
kiállítás április 14-én. Kovács Lajos címzetes igazgató, helytörténeti
kutató, író méltatta és ismertette a
két tanuló - Süttő Anikó festő szakos hallgató és Zimmerer Erzsébet építész hallgató - alkotásait a
megnyitón. Vig Attila általános intézményvezető-helyettes elmondta,
hogy az iskola 30 éves jubileumára
rendezvények sorával készülnek.

2015. MÁJUS

Kerekasztal beszélgetést terveznek a sport, a művészet, a tudomány területén sikereket elért volt
eötvösös diákokkal.
Május 14-15-én tartják meg a hagyományos Eötvös-napokat, ahol
kiállítás nyílik a megyei rajzpályázat alkotásaiból. Téma: 1985,
az iskola átadásának éve. A megnyitó előtt „körbe öleljük az iskolát”- élőlánc az iskola körül, majd
iskolatörténeti vetélkedő színesíti
a programot. Az évfordulóra pólót
készítenek, amelyet bárki megvásárolhat.
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A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBAN BEMUTATKOZOTT ALKOTÁSAIVAL
Jubiláló művészek tárlata nyílik a Dorogi Galériában június 4-én. A kiállítás összeállításán, amelyen saját alkotásai is
láthatóak lesznek, dolgozik Végh Éva festőművész, Dorog Város Kulturális Közalapítványának elnöke. A művésznő a napokban ünnepelte 60. születésnapját.

M

i indította el
a képzőművészet világa felé?
A gimnáziumi évek
idején már több éves
Bányász szakkörös
múlttal rendelkeztem
először Heil Huba
Ferenc, majd Furlán
Ferenc festőművész
tanítványaként.
De
meg kell említenem
művészettörténet tanáromat, mentoromat, Bodri Ferencet,
akinek hallatlanul sokat köszönhetek. Erős alapot kaptam
tőle művészi pályafutásomhoz. Rajzaimat, kezdeti nonﬁguratív munkáimat eljuttatta levélben Viktor Vasarelyhez, instrukciókat kérve tőle. Eljuthattam a kor meghatározó művészeinek műtermeibe (Anna Margit, Szántó Piroska stb.) is az
általa szervezett programok keretében. A rendszeres műterem látogatások, az alkotás izgalma, egyre közelebb vittek ahhoz az életérzéshez, hogy a festészetet válasszam. A
Magyar Képzőművészeti Főiskolán Bráda Tibor volt a mesterem. Igazi „nagyoktól” tanulhattam. Szerencsés vagyok, a
hobbim a hivatásom.

Folyamatosan kísérletezik: formákkal, anyagokkal. Milyen technikákat próbált ki eddig és mit szeretne még a
közeljövőben?
Festőként végeztem, de nem csak festőnek tekintem magam. Azt szoktam mondani: készítek táblaképeket, olajjal,
akrillal, de graﬁkázni is szoktam. Festek selymet, és zománcozom különböző fém felületekre. Mindig nagyon érdekel az
anyag, amivel éppen dolgozom és próbálom megismerni.
Miközben selymet festettem, a zománcozásról olvastam,
mert érdekelt, de sokáig elmélet maradt. Majd a sors úgy
hozta, hogy alkalmam volt Árvai Ferenc szobrászművésszel
együtt dolgozni. A dorogi kálvária stációk felújítása során a
tűzzománc stációk hátterének megalkotását bízta rám.

A világ több országában láthatta már a közönség képeit.
Hol voltak kiállításai? Hol láthatjuk legközelebb?
Érdekesség, hogy alkotásaim a világ számos országába
eljutottak, nem úgy, mint én magam – ez sajnos nem állt
mindig módomban. Az utóbbi években a legemlékezetesebb
utazásom és kiállításom Indiában volt. 2011-ben a magyar
EU-elnökség alkalmából Új-Delhiben a Magyar Kulturális
Fesztivál tárlatán nyolc magyar festőművésszel együtt képviseltem Magyarországot. Az alkotások Jodhpur városában,
a Manekraj Művészettámogató Alapítvány alkotótáborában
készültek. Rendszeresen részt veszek nemzetközi alkotótáborokban, szimpóziumokon, biennálékon, úgymint Nemzetközi Kisképek Kiállítása, Képzőművészek és Iparművészek
Biennáléján Szabadkán, Kortárs zománcművészeti kiállításokon: Zágráb, Lendva, Rieka, Szatmárnémeti, Székelyud-
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varhely és Ausztria. A Magyar Festők Társasága Fragmentum című kiállításán szerepelhettem. 2015-ben legnagyobb
kiállításom Tatabányán a 65. Bányásznap keretén belül lesz.
Sajnálom, hogy nem a dorogi közönség előtt debütál ez az
anyag, mert a környékbeli bányaépületeket dolgoztam fel,
személyes élményeimen keresztül. A tárlatot egy katalógus
is kíséri, amely „Rekviem” címmel jelenik meg.

Nemrégiben országosan is elismerték munkásságát.
Igen, a Naszvadi Tűzvirág Nemzetközi Zománcművészeti Seregszemle és Biennálén bronz fokozattal jutalmazták
a munkámat. A szakma jeles képviselői elismerik a munkámat, ezt bizonyítják azok a külföldi alkotótelepek, ahová
meghívnak. Szakmai lapokban, folyóiratokban pl. Atelier,
Limes, Kortárs Magyar Zománcművészet, Muravidék és nagyobb, nemzetközi katalógusokban is szerepelek.
Mondanivalómat mindig úgy alakítom, hogy Dorog városát
is bemutassam. 1998-ban Pro Urbe-díjban, 2002-ben „Dorogiak Dorogért” emlékplakettben, 2007-ben pedig Rauscherdíjban részesített Dorog városa.
M.T.

FESZTIVÁLDÍJAT NYERT A NÉMET
NEMZETISÉGI GYERMEKKÓRUS

Ú

jra dicsőséget
hoztak Dorognak a Zrínyi iskola tanulói
A
Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok
Országos
Tanácsa
(Landesrat) által Tolna-Mözs településen
rendezték meg a VI.
Német Nemzetiségi
Ifjúsági Kórusok Országos Fesztiválját, ahol a dorogi Csipke Ágnes - Szezech Bora duó: „Kiemelt Arany” minősítést
kapott. A Kamarakórus az elérhető legmagasabb, „Arany
Rozmaring” minősítést (valamennyi zsűritagtól a maximális pontszámot kapták!) valamint Fesztiváldíjat nyert, és
meghívást kaptak a 2016 januárjában Pécsett megrendezendő Landesgálára, ami a Magyarországi Német Nemzetiségi Önkormányzatok Országos Gálája.
A kórus tagjai: Csipke Ágnes, Hubácsek Péter, Kovács
Vanda, Pap Vanessza, Partos Dorka, Polefkó Andrea,
Szezech Bora, Szőke Brenda
Kórusvezető: Kovácsné Fódi Krisztina
Köszönjük az élményt, amit személyesen – mint kísérők
– átélhettünk. Gratulálunk az elért sikerekhe!
A részvétel költségeihez a Német Nemzetiségi Önkormányzat a nevezési díj és az utazási költség átvállalásával,
míg az egyéb költségekhez a Zrínyi Iskola „Tehetség el
nem vész” Alapítványa járult hozzá.
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Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat
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KÖLTÉSZET NAPJA DOROGON – BEMUTATTÁK A MENEDÉKET
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015-ben Dorogon rendhagyó módon emlékeztünk meg a Költészet
Napjáról.
Április 9-én 17 órakor könyvbemutatót tartottunk a könyvtárban. A rendezvény közös szervezés volt a Muravidék
Baráti Kör és Kulturális Egyesülettel.
Pribojszky Mátyás Menedék c. elbeszélés kötetét mutatta be Mucha Ildikó a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és
Helytörténeti Múzeum vezetője. A bemutató vendége volt Petrozsényi Eszter színművész, az elbeszélés kötet
írójának özvegye. A bemutatót bensőséges beszélgetés és könyvvásárlási
lehetőség követte. Ezen a délutánon is
kellemes élményben volt része a mintegy harminc dorogi olvasónak, melyet
Petrozsényi Eszter előadása tett még
színvonalasabbá.
Április 10-én hagyományos módon
szavalóversenyt szerveztünk a helyi általános iskolák és a gimnázium részvételével. A versenyen a résztvevők

kizárólag magyar költők verseit szavalhatták. A versek előadói négy korcsoportból (3-4.; 5-6.; 7-8. osztályosok és
gimnazisták) kerültek ki. Az idei szavalóverseny nagyon színvonalas volt.
Valószínű, hogy ez a szabad versválasztásnak volt köszönhető. A huszonegy szavaló nagyon szép teljesítményt
nyújtott és valóban az ünnep rangjának
megfelelő programot mutatott be. A
résztvevők mindegyike emléklapot kapott a legszebben szavalók könyvjutalomban részesültek.
A verseny helyezettjei:
3-4. o.
I. Árkosi Klaudia (Eötvös)
II. Kovács Boldizsár (Zrínyi)
III. Holyba Tamás (Zrínyi)
5-6. o.
I. Zibák Fanni (Eötvös)
II. Bula Bianka (Petőfi)

7-8. o.
I. Gyügyei Márk (Petőfi)
II. Schreck Brigitta (Eötvös)
III. Kesselyák Boglárka (Eötvös)
Gimnázium
I. Ross Péter (Zsigmondy)
II. Kain Ágnes (Zsigmondy)

Mucha Ildikó
intézményvezető

JAVULT A TANULMÁNYI ÁTLAGUK,
ÉLJEN MÁJUS 1.! GENERÁCIÓK
CSÖKKENTEK A HIÁNYZÁSOK
VONULTAK A KÖZÖSSÉG ÜNNEPÉN

B

efejeződött a Tanoda Projekt Dorog program, amelynek több mint másfél éve alatt harminc hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos helyzetű diáknak tartottak
felzárkóztató, személyiség, készség, képesség fejlesztő
foglalkozásokat . Sitku Pál tanodavezető az április 24-én
a művelődési házban megtartott projektzáró rendezvényen elmondta, hogy az Utak és Esélyek Alapítvány pályázott a TÁMOP 3.3.9.A programra, amelynek segítségével
nem csak a tanulásban támogatták a résztvevő diákokat,
hanem az egészséges életmódra nevelésben és a pályaválasztásban is segítő kezet nyújtottak nekik, színes szabadidős programokat kínáltak számukra. A projekt hosszú
távú célja volt az is, hogy tanulmányi eredményeik javuljanak, a hiányzások száma csökkenjen és a társadalmi
szerepvállalásuk nőjön a ﬁataloknak. A program a tervek
szerint sikeres pályázat esetén ősszel folytatódhat.

F

elvonultunk. Az idén is több százan. Igazi közösségi
élményben volt része azoknak, akik nekivágtak a Bécsi út-Mária utca-Köztársaság út Otthon térig tartó sétájának. Csaknem hétszáz luﬁ és zászlórengeteg kísérte végig
a generációkat megmozgató menetet. Az Otthon téren dr.
Tittmann János polgármester köszöntötte a résztvevőket,
majd a hagyományos virsli-üdítő-sör menüt kínálta fel a
napsütésben piknikezőknek. Délig nem hagyott alább a
lendület, amely szinte már kuriózumnak számít a települések rendezvénysorában. Dorogon tudunk ünnepelni.
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről döntött
április 30-án
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 Képviselő-testületének…./2015.(IV.30.)
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről
4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
5.) Dorog Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelete
6.)

„Dorog város Mátyás király utca, út- és járda burkolatainak felújítása
és a hozzá kapcsolódó új parkolók kialakítása” építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

7.) „Dorog, Bécsi út, 1191 hrsz-ú ingatlanon Schmidt Sándor Agora létesítése építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
8.) Szerződéskötés fogorvosi ügyeleti ellátásra
9.) Dorogi Térségi Turisztikai Egyesület alapítása
10.) Dorogvidéki Református Egyházközösség kérelme
11.) Zöld levelecske Nyílt Alapítvány támogatása
12.) Tekepálya felújítása támogatása
13.) Az önkormányzati adóhatóság 2014. évi beszámolója
14.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről
15.) A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz benyújtott
támogatási kérelmek véleményezése
16.) A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.
eves szakmai beszámolója
17.) A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés
18.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2014. évi szakmai beszámolója
19.) Dorogi József Attila Művelődési Ház 2014. éves szakmai beszámolója
20.) A Dorog Város Egyesített Sportintézménye 2014. évi szakmai beszámolója
21.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2014. évi szakmai
beszámolója
22.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2014. évi pénzügyi
beszámolója
23.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2014. évi szakmai beszámolója
24.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolója
25.) A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2014. évi szakmai beszámolója
26.) A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolója
27.) A Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonproﬁt Kft. 2014. évi pénzügyi
beszámolója

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző, 2015. május 28-án
(csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő május 13-án és
27-én, 16-17 óra között tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal B épületében. A képviselő telefonon is elérhető:
30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap
első keddjén 15 és 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
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap második keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráit, a FIDESZ
Irodában. Telefonos egyeztetés: 70/602-2985
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő május 19-én, 1617 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B) tartja
fogadóóráját.
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő május 26-án,
16-17 óra között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját.

A

FELHÍVÁS

Dorogi Szlovák Önkormányzat részéről keresünk
olyan dorogiakat, akik a második világháború utáni
években gyerekként, az akkori dorogi közigazgatás szervezésében alföldi településeken – főleg szlovákok lakta helységekben (Békéscsaba, Tótkomlós, Szarvas stb.) – néhány
hétig az ottani családoknál vendégeskedtek, esetleg ma is
tartják a kapcsolatot velük, illetve leszármazottaikkal.
Várjuk jelentkezésüket az alábbi módon:
Hubácsek Sándor DSZÖ elnök, 2510 Dorog, Heine utca 22.
Tel.: 20/319-4140
Köszönettel, Dorogi Szlovák Önkormányzat Képviselőtestülete

Interpelláció: Polonyi Zsolt önkormányzati képviselő interpellációja (egyszerű többség)

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TÉRÍTÉSI DÍJAI

Zárt ülés:

Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális
Szolgáltató a házi segítségnyújtást igénylői részére
térítés ellenében (egyéni elbírálás, jövedelme szerint)
biztosítja az ellátást.
A térítési díjak 2015. április 01-től az alábbiak szerint
alakulnak:

1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2015. évi támogatása
2.) Települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
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.
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában,
Felelős kiadó: dr. Tittmann János polgármester,
Főszerkesztő: Madarász Tímea,
Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 42. Telefon: 33/509-640,
E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2015. június 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

6

A

intézményi térítési díj:
550,- Ft/óra
A házi segítségnyújtás személyi térítési díjai
Jövedelem
Térítési díj
Aki jövedelemmel nem rendelkezik Ingyenes
70 000 Ft-ig
Ingyenes
70 001 - 90 000 Ft-ig
100 Ft/óra
90.001 – 110.000 Ft-ig
250 Ft/óra
110.001 – 130.000 Ft-ig
350 Ft/óra
130.001 Ft-tól
450 Ft/óra
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

JÄGER KRISZTIÁN EGYETEMI
ORSZÁGOS BAJNOK

J

äger Krisztián, a Dorogi Nehézatlétikai Club
birkózója 2015-ben ismét
elnyerte az egyetemi országos bajnok címet.
Három szakág, huszonhárom
súlycsoportjában
küzdöttek meg a Magyar
Egyetemi-Főiskolai országos bajnokság résztvevői
Egerben, április 19-én, ahol
Krisztián ismét a dobogó
legtetejére állhatott.

TEKÉSEK SIKERE EGERSZEGEN

Z

alaegerszegen
rendezték
meg a tekesportág diákolimpiájának
országos
döntőjét.
Vígváry Viktor, a Petőﬁ iskola tanulója
első helyezést ért el,
míg Honvéd Bence,
az Eötvös iskola diákja harmadik lett.
Felkészítőjük: Bíró
László.

ÓVODÁSOK VILÁGJÁTÉKA

ARANYESŐ A DIÁKOLIMPIÁN

A

Dorogi Nehézatlétika Club szervezte meg az idén,
április 17-18-án a Birkózó Diákolimpiát a 20022003-as és a 2000-2001-es születésű ﬁatal sportolók számára a városi sportcsarnokban. A dorogiak ismét remekeltek a
megmérettetésen.
2002-2003-as születésűek versenye:
I. Vitek Amadeusz (32 kg), Kádas Máté (63 kg)
II. Kepler Ákos (29 kg), Dóczy Mátyás (42 kg)
III. Kovács Gábor (32 kg)
2000-2001-ben születettek versenye:
I. Spányik Ákos (42 kg), Vitek Kálmán (85 kg)
II. Hódi Erik (54 kg), Putnoki Zsolt (63 kg)
III. Gremsberger Bertalan (58 kg), Vátzi Bálint (69 kg)

A

z olimpiai karikák színeiben felvonuló gyerekek
csapat- és egyéni versenyeit az idén is megrendezte a Zrínyi óvoda. Az V. Ovi Olimpián kipróbálhatták
magukat az apróságok a sorversenyeken, a távolugrásban, a labdajátékokban. A sportos napot kölyökpezsgőzés és díjátadás zárta.

MÁSFÉLSZÁZAN EDZETTEK KATUSSAL

FUTÓSZAKOSZTÁLY ALAKULT

M

egalakult az Egyetértés Sportegyesület Futószakosztálya, Nagy Lajos vezetésével. A városi sportintézmény kezdeményezésére futótalálkozókat szerveznek, hogy
kezdőktől a haladókig megismertessék az érdeklődőket a futótechnikákkal, edzésmódszerekkel. A Buzánszky Jenő Stadion futópályáján keddenként tartják a találkozókat, amelyek
célja, hogy a Szabadidősport Éve keretében minél szélesebb
körnek elérhetővé váljon a futósport, felkészülhessenek a különböző sporteseményekre. Részletek a Facebook-on, a Dorogi futók oldalon.
2015. MÁJUS

K

atus Attila, hatszoros Világ-, kétszeres Európabajnok tartott edzést a II. Fit-Lesz rendezvényen.
Mintegy 150-en vettek részt a dorogi sportcsarnokban
április 9-én megtartott eseményen, amelyet Dorog Város Egyesített Sportintézménye rendezett meg.
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