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Megtisztítottuk a Királykutat

Kézműves tárlat

Küzdjünk a rák ellen!

Körbefutottuk az országot
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

MÉLTÓN EMLÉKEZTÜNK MEG AZ 1848-49-ES ESEMÉNYEKRŐL

T

öbb százan vettek részt a Petőﬁ téren az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján megrendezett városi ünnepségen. A Gór Nagy Mária Színitanoda
növendékei művészi ﬁnomsággal, kortárs megoldásokkal
tisztelegtek példaképeink előtt. „Tekints reánk, tekints szabadság…” címmel adták elő dramatikus darabjukat Kovács

Gábor Dénes rendezésében, majd a koszorúzás percei következtek. Dorog Város Önkormányzata mellett a nemzetiségi
önkormányzatok, a közalapítványok, a város intézményei is
elhelyezték a tisztelet virágait a Petőﬁ emlékmű előtt, ahogy
Dorog Város Barátainak Egyesülete és a Dorogi Vállalkozók
Egyesülete is. Koszorúzott a Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelőintézet, a Dorogi Ipartestület, a Baumit
Kft., a Dorogi Erőmű Kft. és a Promtávhő, a Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár és több politikai párt, szervezet.
A Szózat elhangzása után óvodás és iskolás gyerekek maguk készítette zászlókat tűztek az emlékmű köré.
A Zrínyi iskola alsó tagozatosai végigjárták a várost: különböző helyszíneken – a könyvtárban, a Hősök terén és a
rendelőintézet parkjában – a márciusi ifjak tetteit felidéző
műsort adtak a negyedikesek,
Kovács Klára tanítónő vezényletével. Megidézték a nyomda,
a Pilvax kávéház történelmi
eseményeit, de Táncsics kiszabadításában is részt vettek
a diákok. Az Eötvös iskola 5.
évfolyamos tanulói megindító, helyenként monumentális
elemeket is bemutató műsorral méltó módon emlékeztek
meg nemzeti ünnepünkről.
A több mint félezer gyermek
előtt az évfolyam összes diákja szerepelt, ezzel is emlékezetessé téve az idei iskolai
ünnepséget.

„MAGYAROK VAGYUNK”: A HAZASZERETETRE NEVELÉS JÓ GYAKORLATA

A

z idén immár 5. alkalommal valósítottuk meg „Magyarok vagyunk” c. saját fejlesztésű projektünket
a Zrínyi óvodában. A TÁMOP 3.1.5 pályázati támogatással kidolgozott projektek bevezetését követő első, önállóan kidolgozott jó gyakorlatunk a maga
nemében egyedülálló.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodák számára is feladatként határozza meg a hazaszeretetre nevelést. A „Gyí, te fakó, gyí, te
ló!” és a „Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot ” címmel kidolgozott egymásra épülő témaheteket, a
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2010/2011 évi Maci nagycsoportban
valósítottuk meg először. A gyermekek kedvelt tevékenységeiből kibontakozó kezdeményezés nagy sikert
aratott az óvodások körében. A következő nevelési években korcsoportonként is egymásra épülő tematikus
heteket dolgoztunk ki. Így állt össze
az intézményi szintű projekt. Élményszerző kirándulások és népi kultúránk
gyöngyszemei, a témához kapcsolódó
komolyzenei anyagok képezik a változatos tevékenységek alapját. Az elmúlt
napokban jártak a Monostori erődben,
lovardában, a Balassa múzeum ünnepi
programján, a Petőﬁ szobornál. Bejárták népmeseországot, jurtát építettek, nyilaztak, agyagoztak,
szőttek, kardot szögeltek,
keszkenőt hímeztek, zászlót és kokárdát készítettek,
lovas és verbuválós játékokat játszottak, masíroztak,
táncoltak, énekeltek. Sok
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- sok érdekes, izgalmas feladattal találkozhattak a saját ötletű és készítésű
fejlesztőjátékaink használata közben
is.
A projekt zárásaként szervezett ünnepélyünk jól illeszkedett tematikus táncházaink sorába, méltó keretet adott
nemzeti ünnepünknek. A felcsendülő
Himnusz hangjaira egymás után felálló óvodások látványa, a pozitív példa,
mintakövetés csodálatos pillanata volt,
nekünk óvodai dolgozóknak pedig felemelő érzés. Hazaszeretetre nevelés
az óvodában!
Köszönöm munkatársaimnak a lelkesedést, a kreativitást, a sok-sok munkát, a szülőknek pedig a projekt során
nyújtott segítséget, együttműködést!
Nem különben a sok esetben a már
otthonról hozott, követésre méltó ÉRTÉKEKET, mely gyermekeik viselkedésében, tapasztalataiban mutatkozott
meg! Ebben az évben ötszörösen!

Szrnka Anna
Óvodavezető
2015. ÁPRILIS

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

C

JÉGKÁR A PILISBEN: MEGTISZTÍTOTTUK A KIRÁLYKUTAT

saknem félszáz dorogi vágott
neki március 21-én, szombaton
a Pilisnek, hogy a jégkár utáni mentesítésben részt vállaljanak – önkéntesen. A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány és a sportintézmény
felhívására azonnal összeállt a busznyi
csapat. A dorogi természetjáró szakosztály turistái, a birkózók képviselői
és még néhány lelkes természetkedvelő, köztük dr. Tittmann János polgármester és családja is részt vett a
padka- és ároktisztító munkálatokban.
Az öles fáktól a gallyakig több mázsát
mozgattak meg a résztvevők. – Mintegy
3000 folyóméter szakaszt tisztítottak

A

meg a dorogiak a délelőtt folyamán tudtuk meg Müller Szabolcstól, a Pilis
Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészetének műszaki előadójától. A tervezett és
az elvégzett munka között nagy volt a
különbség: sokkal nagyobb árokpartszakasz tisztulhatott meg megyénk
észak-keleti csücskén, a Királykútnál a
szorgos kezeknek köszönhetően, mint
azt remélték az erdészet munkatársai.
És még egy plusz gesztus: a dorogi
önkéntesek munkájukkal az ENSZ által az Erdők Nemzetközi Napjává nyilvánította március 21-én vettek részt a
nemes akcióban. A természetbarátok
2013-tól kezdődően, ezen a napon em-

lékeznek meg minden évben világszerte az erdők és fák jelentőségéről.

M. T.

HAZA ÉS HALADÁS – TÉMANAP A PETŐFI ISKOLÁBAN

Petőﬁ iskola régi hagyománya, hogy márciusban több
napos verseny-és programsorozattal emlékeznek meg
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Március 10-11-én a hagyományos Petőﬁ-napok keretében a
diákok különböző versenyeken, vetélkedőkön mérhették öszsze tudásukat, ügyességüket az Eötvös és Zrínyi iskola tanulóival.
Március 12-én a kompetencia alapú oktatás elemeként hagyományosan témanapot szerveztek, melyen képzeletbeli
helyszíneken játékos feladatok megoldásaival mélyítették el
ismereteiket a 48-as eseményekről.
Landerer nyomdájában Petőﬁ képet és a Nemzeti dalt illesztették össze, a Pilvax Kávéházban lúdtollal és tintával verset

másoltak, a Nemzeti Múzeumban és az Egyetemen különböző motívumokból nemzeti virágot, zászlót, kokárdát állítottak
össze. Képzeletbeli harcmezőn eljátszották a Pákozdi csata
ágyús ütközetét, a játszópark várából pedig kiszabadíthatták
Táncsics Mihályt.
Az iskolában tavasszal tovább folytatódnak a programok.
A Víz világnapjától a Föld napjáig elnevezéssel három hetes
projekt keretében ismerkednek Dorog és környéke természeti
értékeivel és környezetvédelmével, majd május végén a Fény
évéhez kapcsolódva témahetet rendeznek, melynek zárásaként különleges, az egész várost érintő fényláncot is szerveznek.

PETŐFI NAPOK EREDMÉNYEI
ALSÓSOK VERSENYEI:
Szavalóverseny,
1-2. osztály
I. Józsa Lilla (Zrínyi)
I. Goda Boglárka (Eötvös)
II: Méry Eliot (Eötvös)
III. Kertész Dóra (Petőfi)
3-4. osztály
I. Meszes Márton (Zrínyi)
II. Arató Fanni (Zrínyi)
III Bartus Kinga (Eötvös)

Rajzverseny
1-2. osztály
I. Pálﬁ-Lánchidi Hanna (Eötvös)
II. Kovács Hanna (Petőfi)
III. Krieger Ramóna (Eötvös)
3-4. osztály
I. György Eszter (Eötvös)
II. Zimmerer Blanka (Zrínyi)
III. Bolvári Natália (Eötvös)
Négyet egy sorban
1-2. osztály
I. Gyuránki Krisztián (Petőfi)
II. Holyba Kata (Zrínyi)
III. Hámori Balázs (Petőfi)
3-4. osztály
I. Pusenyák Anna (Petőfi)
II. Pohner Zsolt (Zrínyi)
III Mézes Márk (Petőfi)
Műveltségi vetélkedő
3-4. o
I. Eötvös: A csapat tagjai: Berecz Balázs, Cséffalvay Márton,
Krecskovszki Nóra, Limpár Csenge
II. Petőﬁ: A csapat tagjai: Marosvölgyi Bertalan, Móra Martin,
Pusenyák Anna, Székely Réka
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III. Zrínyi: A csapat tagjai: Asztalos Nóra Karina, Chropota Kata,
Kaposvári Emma, Szívek Anikó
„Szépolvasó” verseny
3-4. o, 2. évfolyam:
I. . Guth Bálint (Eötvös)
II. . Secgin Bartu (Petőfi)
III. . Pergel Szonja (Zrínyi)
3. évfolyam:
I. . Farkas Réka (Zrínyi)
II. . Székely Enikő (Eötvös)
III. . Székely Réka (Petőfi)
4. évfolyam:
I. Limpár Csenge (Eötvös)
II. Sajtos Liliána (Zrínyi)
III. Prezenszki Boglárka (Eötvös)
FELSŐSÖK VERSENYEI:
„Tavaszi hadjárat”
I. Petőﬁ: A csapat tagjai: Forgács
Klaudia, Galcsik Kornél, Mielec
Kristóf, Trezel Máté
II. Zrínyi: A csapat tagjai: Kruska
Ádám, Molnár Ábel, Morvai Dániel, Pongrácz Dániel
III. Eötvös: A csapat tagjai: Bodnár Máté, Jurásek Xavér, Kolozsvári Barnabás, Sztulek Debóra
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Könyvtárhasználati verseny
Kölcsey Ferenc,
5-6.o
I. Partos Dorka Éva – Vörös Attila
(Zrínyi)
II. Papp Réka – Yousif Dzsemila
(Petőfi)
III. Juhász Antónia – Ráczki Melinda
(Petőfi)
Bűvöskocka-forgató bajnokság
I. Honvéd Bence 0,30 perc (Eötvös)
II. Szabó Csaba 0,38 perc (Petőfi)
III. Horváth Áron 0,52 perc (Eötvös)
IQ bajnokság
Egyéni eredmények:
I. Vörös Attila (Zrínyi)
II. Molnár Ábel (Zrínyi)
II. Pongrácz Dániel (Zrínyi)
III. Csipke Ágnes (Zrínyi)
Csapat helyezés:
I. Hajós Patrik, Gál Gergő, Kolozsvári Barnabás (Eötvös)
II. Bodnár Máté, Kollár Zsanett,
Szekér Szimonetta (Eötvös)
III. Csipke Ágnes,Kovács Márton,
Pongrácz Dániel (Zrínyi)
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

LOVAGI MEGNYITÓ ÉS TISZTÚJÍTÁS AZ IPOSZNÁL

A

z Ipartestületek Országos
Szövetsége tagszervezeteként
működő Dorogi Ipartestület immár
hagyományos, Kézműves Napok elnevezésű rendezvénysorozata március 22-én, kézműves remekekből
rendezett kiállítás megnyitójával
kezdődött a Dorogi József Attila Művelődési Ház galériájában.
A válogatást Gergely Imre, a Magyar
Kézművességért Alapítvány ügyvezetője, a Magyar Kultúra Lovagja cím
birtokosa ajánlotta a megjelentek ﬁgyelmébe. Az ötvenegy kiállító többsége megyehatárainkon belül készítette alkotásait. A tárlaton dorogi,
leányvári, tokodi, nyergesújfalui, esztergomi, piliscsévi, mogyorósbányai,
táti, csolnoki, epöli, tokodaltárói,
süttői, dunaalmási, tatai, kesztölci

kiállítók dísztárgyait láthattuk. Fa- és
textil játékokat, ékszereket, kerámiákat, gyertyákat, szőtteseket, miniatűröket, ötvös munkákat vonultatott
fel a kiállítás.
A megnyitó után az ipartestület
tisztújító közgyűlését tartották meg a
művelődési házban. A tagság elnökként újra Szűcs Györgynek szavazott
bizalmat. Az elnökség további tagjai:
Kellner Jenő (alelnök), Pusenyák Józsefné, Técsi Lászlóné, Szabó Rácz
István és Tóth Gyula.
A Dorogi Ipartestület a következő
napokon pályaválasztási tanácsadással, iparos bemutatókkal várta a döntés előtt álló általános iskolásokat,
középiskolásokat és szüleiket.

TE MEGÁLMODOD, MAJD MEGRAJZOLOD…

E

z a vágyam, erre gyűjtök!” Címmel hirdette meg országos rajzpályázatát a TakarékBank Zrt. Marketing Osztálya. Olyan alkotásokat
vártak, amelyeken keresztül a gyerekek bemutathatják az álmaikat, vágyaikat, melyekre szívesen gyűjtenének.
A pályázatokat korcsoportonként értékelték és díjazták. Az I. korcsoport a
7-10 éves korosztályt, a II. korcsoport
a 11-15 éves korosztályt ölelte fel.
Szakkörünk a második korcsoportba
küldött be alkotásokat.
Minden beérkezett pályaművet feltöl-
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töttek a facebook TakarekPont oldalára, ahol bárki szavazhatott a legjobb
rajzokra. Amelyik legalább 30 szavazatott kapott szakértő zsűri elé került.
A zsűri tagjai:
• Jándi Zsuzsanna, festő.
• Dr. Homoki Andrea, óvodapedagógus, szociológus.
• Segal Hajnalka, az Otthonodba
Hozzuk a Világot Alapítvány elnöke, az UNICEF gyerekjogi trénere
és mentora.
• Horváth Csaba, szabadúszó graﬁkus.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A
beérkezett 4697 pályázatból 1366
rajz kapott 30 vagy annál több szavazatot. Ebből az 1366 alkotásból
választotta ki a szakmai zsűri a 2
korcsoport nyertes munkáit. Mivel
nagyon sok szép és színvonalas
mű érkezett, 2-2 különdíjat is kiosztottak.
A II. korcsoportban 2. helyezést ért el
Zibák Fanni, Tokod - nyereménye egy
30 000 Ft-tal feltöltött TakarékPont
Kölyökkártya. 3. helyezett lett: Guhn
Mercédesz, Dorog - nyereménye egy
20 000 Ft-tal feltöltött TakarékPont
Kölyökkártya.
Különdíjat
kapott
Mihalovits Panka, Dorog - nyereménye
egy rajzeszköz csomag. Mindannyian
az Eötvös Alkotókör tagjai.

(kOpE)
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ARANY ÉRMET
KAPOTT NÓRA

S

zép hagyomány Dorogon, hogy
minden évben színarany medállal lepi meg a városvezetés az év első
babáját. Ezúttal Kakucsi Nóra szülei
vehették át Deák Ferenc alpolgármestertől a tortát, a virágcsokrot és
az aranymedált március 30-án a polgármesteri hivatalban.
Budapesten január 5-én 3100 grammal és 53 cm-rel született. Nóra, a
családban vele együtt hét gyermeket
nevelnek.
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DOROGKÖZHÍRRÉ
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TÉTETIK DOROGON
KIADVÁNYA

A FÖLD NAPJÁNAK
RENDEZVÉNYEI DOROGON

Á

prilis 22-én, a Föld Napja alkalmából kiállítás nyílik a DOKI Eötvös, Petőﬁ, Zrínyi tagiskolák ifjú képzőművészeinek alkotásaiból a művelődési Házban 16
órakor,

SOKSZÍNŰ VILÁGUNK CÍMMEL.
A tárlatot megnyitja: dr. Tittmann János polgármester
Közreműködik: Zrínyi Iskola Kórusa
Vezényel: Kovácsné Fódi Krisztina
Takarítsuk ki a várost!
A Föld Napja alkalmából április 22-én 9 órától a Polgármesteri Hivatal hulladékgyűjtési akciót szervez. Várják
civil szervezetek, cégek és magánszemélyek jelentkezését!
További információ: muszak@dorog.hu
Hulladékgyűjtési gyűjtőpontok: Bányász körönd (Dr.
Padló melletti terület), Városi Sportcsarnok parkolója,
Hegyalja utca-Bécsi út kereszteződése, Nefelejcs utcaEsztergomi út kereszteződése, Gorkij utca-Bécsi út kereszteződése
„Újra együtt városunk tisztaságáért!”
Lakossági eredetű veszélyes hulladékok gyűjtése
Dorog Város Önkormányzata és a Sarpi Dorog Kft. április
25-én ismételten megszervezi a lakossági eredetű veszélyes hulladékok átvételét városunkban. A veszélyes
hulladékok leadásának feltétele az érvényes dorogi ingatlancímet igazoló lakcím kártya felmutatása az átvevő
pontok egyikén.
Átvevő pontok (9-13 óra között):
Eötvös József Általános Iskola előtti parkoló
Zenepavilon melletti tér
Sportcsarnok Munkás út felőli parkolója
Dunagáz Zrt. parkoló
Penny áruház parkoló
Petőﬁ telep (Vörösmarty út - Balassi út sarok)
Leadható veszélyes hulladék fajták: gyógyszerek,
vegyszerek, növényvédő szerek, permetezőszerek, vegyes göngyöleg, használt háztartási olaj és csomagoló
anyagai, fáradt olaj (gépkocsi), olajos ﬂakon, olajszűrő,
használt akkumulátor, szárazelem, festékes göngyöleg,
festékmaradék, hígító, neoncsövek, izzók, számítástechnikai, elektronikai hulladék
További információ: 33/431-299 166-os mellék vagy 0630/646-28-20

MÁRCIUS A KÜZDELEM HÓNAPJA

M

árcius világszerte a vastag- és végbélrák elleni küzdelem
hónapja. Ebből az alkalomból a Dorogi ILCO Egyesület és
a Magyar Vöröskereszt Dorogi Szervezete március 6-án a Dorogi
József Attila Művelődési Házban LEGYEN EGY KÉK NAPOD címmel egész napos programra várta az érdeklődőket.
A mozgalom célja, hogy legyen egy nap, amikor közösen hívjuk fel a ﬁgyelmet a vastagbélrákra, korunk csendes gyilkosára.
Csendes gyilkos, mert 8-10 éves kifejlődési stádiumának első
fele szinte panaszmentes. Illetve vannak apróbb jelek, amik a
székelés közben fedezhetők fel. Ezekkel a panaszokkal szégyellünk orvoshoz fordulni. Ezt a tabut le kell döntenünk, beszélnünk
kell róla! Erre a megbeszélésre invitálta a két együttes Dorog és
a dorogi kistérség településeinek 50 év feletti korosztályát, hogy
egy rendezvény keretében ismerjék meg a sokakat fenyegető
kórt.
A felhívásra zsúfolásig megtelt a művelődési ház. A résztvevőket
a rendezvény fővédnöke dr. Tittmann János polgármester üdvözölte azt követően bemutatkozott a két rendező szervezet, majd
főorvosok más szakemberek tartottak előadásokat a témáról.
Köszönet a program kiemelt támogatóinak: Dorog Város Önkormányzatának, Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványnak
és az ELAMEN Zrt-nek.

D

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

orog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók támogatására azzal a céllal, hogy mindazok számára segítséget nyújtsanak, akiknek a felsőfokú tanulmányaik, nappali
tagozaton való folytatása nehézségekbe ütközik.
Támogatást kaphat: dorogi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöltött legalább
egy sikeres félévet igazol, igazoltan beiratkozott a következő félévre, akinek tanulmányi átlaga legalább jó (3,51) átlagot eléri.
A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás Osztályán (2510 Dorog, Bécsi út 71.). A részletes pályázati
felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.dorog.hu honlapról, illetve személyesen átvehető az Emberi Erőforrás Osztályon.
A pályázathoz csatolandó személyazonosításra alkalmas okmány, lakcímigazolvány, hallgatói jogviszony igazolása, leckekönyv másolata, a pályázóval közös háztartásban élők jövedelemigazolása.
2015-ben a pályázat beadási határideje április 17., a pályázat
elbírálásának időpontja április 30.

DOROG VÁROS LEVEGŐ MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
2015. február 23. és 2015. március 22. között
1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:
2. Nirogénoxid (NO2) átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:
3. Szénmonoxid (CO) átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

2015. ÁPRILIS

11,88 μg/m3
125, μg/m3
9,51 %-a
36,38 μg/m3
85 μg/m3
42,81 %-a
791,31 μg/m3
5.000 μg/m3
15,95 %-a

4. Ózon (O3) átlagértéke:
60,38 μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték:
50,32 %-a
5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke:
34,73 μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték:
69,46 %-a
határérték túllépés két napon történt az ülepedő por
tekintetében:
2015. 03. 10.
55 μg/m3 110 %
2015. 03. 17.
54 μg/m3 108 %
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete március 27-én az alábbi napirendekről döntött
1.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről.

2.)

A dorogi II. számú fogorvosi körzet ellátása

3.)

Bejegyzett polgári önszerveződések pályázati támogatása

4.)

BMSK Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.-vel kötött támogatási szerződés felmondása és módosítása.

5.)

Pályázat kiírása a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók
támogatására.

6.)

Dorogi Hétszínvirág Óvoda intézményében a 2015/2016. tanévben indítható csoportok száma.

7.)

Dorogi Petőﬁ Sándor Óvoda intézményében a 2015/2016.
tanévben indítható csoportok száma.

8.)

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda intézményében a 2015/2016. tanévben indítható csoportok száma.

9.)

Döntés a Dorogi Hétszínvirág Óvoda intézménybe a
2015/2016. tanévre való beiratkozás időpontjáról.

10.)

Döntés a Dorogi Petőﬁ Sándor Óvoda intézménybe a
2015/2016. tanévre való beiratkozás időpontjáról.

11.) Döntés a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda intézménybe a 2015/2016.
tanévre való beiratkozás időpontjáról.
12.) Döntés Dorog Város Óvodáinak nyári zárva tartásáról .
13.)

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és
Egészségügyi Szakközépiskola működtetése.

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.
FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. április 30-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját
a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő április 8-án és 22-én,
16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében, a könyvtárban. A képviselő telefonon is elérhető: 30/5209615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 15 és 17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját.
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 április 14-én 16-17 óra
között között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja fogadóóráját.
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő április 15-én 17-18 óra
között a Fidesz Irodában (Intézmények Házával szemben) tartja
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. május 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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ORSZÁGFUTÁS: KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS RÖVID- ÉS HOSSZÚTÁVON

A

tömegsport ünnepévé avattuk március 14-ét Dorogon: az I. Országfutáson 1170-en vágtak neki a 900
méteres vagy az 5 kilométeres távnak. A Fussunk végig
jelképesen az országon egyetlen nap alatt programhoz
rengeteg diák, gyermek, család, cég csatlakozott, sőt városunk vezetői is teljesítették a távot. Kimondhatjuk: megmozdult Dorog apraja, nagyja! A mozgáson túl igazi közösségi élményben volt része mindenkinek, aki kilátogatott a
Lógatóra szombaton.
Minden résztvevőnek gratulálnak a szervezők: Dorog Város Egyesített Sportintézménye és a Dorogi Fiatalok csapata.
Íme az eredmények: összesen 1170 regisztrált futó vett
részt az I. Országfutás dorogi rendezvényén.
A legsportosabb osztály címet a Zrínyi iskola 2. B osztálya nyerte el (167 fő)!
A 2. helyezett a Zrínyi iskola 2. A osztálya (107 fő) lett.
A 3. helyezett az Eötvös iskola 4. B osztálya (88 fő) lett.
Dorog Város Önkormányzatának köszönhetően bővülhetett a jutalmazottak köre, és az első 3 helyezett osztályt
részesítették jutalomban a szervezők. Mindhárom osztály
eljut egy felejthetetlen programra az Aquaworld Resort
élményfürdőjébe.
A Legsportosabb család címet a Holyba család nyerte
28100 m-rel.
A Legsportosabb cég címet a Richter nyerte el! Három
futó összesen 59100 m-t teljesített, fejenként 19700 m-t.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dorog város közigazgatási területének több részterületét
érintő településrendezési eszköz módosításának véleményezési
dokumentációja és kiegészítő módosítása elkészült.
A tervezési dokumentáció a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán Dankó Kristóf városi főépítésznél megtekinthető, szerdánként 8 órától 16 óráig, vagy a város hivatalos
honlapján.
Dorog, 2015. március 25.
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Tisztelettel:
Dr. Tittmann János sk.
polgármester
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

DOROGI ARANYAK A
FEKETE GYÉMÁNTON

HARCOLUNK A BAJNOKSÁGBAN

M

árciusban elkezdődött a tavaszi forduló az NB II-ben.
A Dorogi FC mindössze egyszer kapott ki a bajnokság kezdetete óta,
mégis a tabella utolsó előtti helyét
foglalja el. Németh Szabolcs vezetőedzőt a csapat újbóli megerősítéséről és a bajnokságban elérendő
célról kérdeztük.
Az elmúlt hetekben megerősödött
a csapatszellem a Dorogi FC-nél.
Megteszünk mindent a pályán a további jó szereplés
érdekében. Ehhez fontos a szurkolók támogatása is.
Célunk – sajnos a bajnoki cím megszerzése helyett -,
hogy a tavaszi forduló végére felzárkózzunk a tabellán
a középmezőnybe. Nemrégiben az akkor az élén álló
csapattól 25 pontot levont az MLSZ, mert az Országos
Sportegészségügyi Intézet kimutatásaiban nem rendelkezett két Dorogi FC-s játékos érvényes sportorvosi engedéllyel.
Mikor mindez kiderült, el voltak keseredve a játékosok.
Első körben mentálisan kellett felhozni a gárdát, amely
a tavaszi idény kezdetére sikerült segítőtársaimmal. Simon Imrének és Belányi Istvánnak köszönhetően.
Összességében a téli felkészülésen a tervezett munkát
elvégeztük. A játékosok dicséretet érdemelnek, nagyon
keményen dolgoztak annak érdekében, hogy minél több
győzelemmel örvendeztessék meg szurkolóinkat.
Az igazolási időszak lejárta utáni napon érkezett az újabb
hír: a két játékost 4 hónapra eltiltották a mérkőzéseken
való részvételtől. Télen igazoltunk három ﬁatal sportolót – Kun Benjamin (94), Tóth Barna (94), Füredi Patrik
(95) -, akiket szeretnénk beépíteni a tavaszi fordulókban.
A jövőre nézve ez mindenképpen pozitív hatású.
Végezetül: Harcolni fogunk, hogy bebizonyítsuk milyen
jó csapat vagyunk.

A

Dorogi Városi Sportcsarnok adott otthont a
IV. alkalommal megrendezett kadet és junior nemzetközi kötöttfogású rangsorversenynek,
ahol 11 ország, 149 birkózója állt rajthoz. Az ünnepélyes megnyitón dr. Tittmann János polgármester Puksa Ferenc, a DNC
elnöke és Szekér Zoltán sportigazgató köszöntötte a résztvevő
országok versenyzőit és a szurkolókat.
A nap végére a pontversenyben Magyarország toronymagasan előzte meg Lengyelországot és Svédországot. Versenyeztek osztrák, svéd, norvég, lengyel, litván, ukrán, szerb, szlovák,
olasz és horvát birkózók is. A magyar klubok közül győzelmet
az Érdi Spartacus, a Ceglédi VSE, a Dorogi NC és a BVSC birkózói szereztek.
A dorogi versenyzők két aranyéremmel a legsikeresebbek voltak a szombati kadet versenyen. Érsek Róbert a 100 kg-osok
viadalában állhatott a dobogó legfelső fokára, ahogy a 63 kgosok között Lévai Tamás. Ezüstérmes lett Vitek Dáriusz (69 kg)
és Kismóni Botond (85 kg).
A dorogi Fekete Gyémánt kupa vasárnap 9 órától a juniorok
versenyével folytatódott, ahol 10 ország, 90 versenyzője állt
rajthoz. Eredményeket néhány óra múlva közlünk.

BRONZ ÉREMMEL TÉRT HAZA
AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRÓL

N

égy
kötöttfogású
magyar versenyzőnk közül ketten a bronzéremért birkózhattak a
lengyelországi U 23-as
Európa-bajnokság ötödik
versenynapján
március
28-án. A dorogi Lévai Zoltán 71 kg-ban küzdött az
éremért. Az esti bronzmérkőzésen a svájci versenyző
nem
jelentett
problémát Zoli számára,
hiszen másfél perc után
fejlefogásból eldobta és
be is tusolta ellenfelét,
így megszerezte a magyar
csapat ötödik bronzérmét
is Lengyelországban. Gratulálunk!
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CRAZY DANCE AZ ORSZÁGOS
TÁNCVERSENYEN

A

C r a z y
Dance Tse
részt vett a XIII.
Klauzál Kupa Országos hip-hop
táncversenyén
2015.
március
14-én Budapesten a Klauzál
Művelődési Központban.
Eredmények :
Crazy Dance Tse gyerek hip-hop csapata: I. hely
Crazy Dance Tse junior csapata: II. hely
Break mini duó Szabó Dominik, Takács Martin Lajos: II. hely
Szabó Cintia es Fülöp Enikő junior hip-hop duó: IV. hely
Sziklai Roxána gyerek korcsop.: III. hely
Kovács Hanna gyerek korcsop.: IV. hely
Szabó Cintia junior korcsop.: V. hely
Vezetőedző-koreográfus: Bredókáné Kozák Anna

26. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

7

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Tisztelettel
ttel meghívjuk Önt é
és
kedves családját
a Duna Múzeum Európai Közép
Galériája és a komáromi
Klapka György Múzeum

Szférák zenéje

2015. április 29-én
(szerda) 17-órára
RAUSCHER (Dorogi Rauscher)
GYÖRGY
festőművész (1902-1930)
kiállítás megnyitójára.

Megnyitja:
WEHNER TIBOR
Munkácsy-díjas művészettörténész
Közreműködik:
LŐRINCZNÉ
CSIZMADIA KATALIN
fuvolaművész
JUHÁSZ JUSZTINA
fuvolaművész
Kiállítást rendezte:
BRASSAI GABI
ZSEMBERY DEZSŐ
Helyszín: Duna Múzeum
Esztergom Kölcsey u 2.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a bejegyzett polgári önszerveződések
támogatására az alábbiak szerint:
A támogatás célja: Dorog legszélesebb
értelemben vett értékeit gazdagító közösségi tevékenységek támogatása nyílt
pályáztatás útján.
Pályázók köre: Dorogi székhelyű és
Dorog területén kifejtett tevékenységet
végző bejegyzett polgári önszerveződések.
A részletes pályázati felhívás, illetve az
adatlap letölthető www.dorog.hu-ról.
A pályázat beadási határideje
2015. április 30., a pályázat elbírálásának időpontja a Képviselő-testület 2015.
évi májusi ülése.

8

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Kulturális Közalapítványa tematikus
nyílt és nyilvános pályázatot hirdet
„Dorog Épített Környezeti Értékei – Makett pályázat 2015. A Zenepavilon”
megnevezéssel, minden korosztály számára.
A pályázatra Dorog épített környezetét bemutató, szabadon választott technikával,
1:100-as méretarányban készített pályamunkákat nyújthatnak be a pályázók.
A zsűri által legjobbnak ítélt pályamű 80 ezer forintos díjazásban részesül. A pályamű
tulajdonjoga ezzel átszáll Dorog Város Kulturális Közalapítványára.
A részletes pályázati dokumentáció átvehető személyesen Dorog Város Polgármesteri
Hivatalának Műszaki Osztályán (2510 Dorog, Bécsi út 71.) vagy letölthető a www.dorog.
hu hivatalos honlapról.
A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelő tartalommal
2015. év május hónap 10. napjáig lehet leadni.
A pályázáshoz sok sikert kíván a Bíráló Bizottság!
Dorog, 2015. március 11.
Tisztelettel:
Végh Éva
a kuratórium elnöke
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