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HELY- ÉS ZENETÖRTÉNET 
A ZRÍNYI NAPOKON

A megszokott keretekben, de 
új témakörök köré rendeződve 
tisztelgett az iskola névadója 
előtt. Február 12-én zenei és 
éneklő versenyben mérkőz-
hettek meg az iskola legjobb-
jai Kovácsné Fódi Krisztina 
irányításával, kicsit felidézve 
a régi zenei tagozatos hagyo-
mányokat is. A szakértő zsűrit 
Lőrinczné Csizmadia Kata-
lin, Szűcs Bernadett, Málnai 
József, a zeneiskola tanárai 
alkották. Délután Molnárné 
Vaczlavek Katalin vezette a 
városi játékos sportversenyt, 
amelyet ezúttal a hazaiak 
nyertek meg. 

13-án került sor a Kovács 
Klára és Stefaneczné Kár-
páti Erzsébet szervezésében 
az alsósok sportversenyeire, 
valamint a Héttorony Hangá-
szok hagyományőrző, illetve 
Sasvári Zoltán  „Bogárháton” 
című bemutatóira. A felsősök 
rendhagyó órákon a dorogi 
zenei élet másfél száz évére 
emlékezve rendkívüli élmé-
nyekkel gazdagodhattak. Ta-

lálkozhattak 
Both Lehel 
z o n g o ra m ű -
vésszel, zene-
pedagógussal, 
Fódi János 
zenetanárral, 
k a r n a g g y a l , 
Dorog első 
zenetörténeti 
összefoglaló-
jának szerző-
jével, Lencsés 
Lajossal, a 
Stuttgarti Rá-

diózenekar oboaművészével, 
aki - egy rendkívüli gesztussal 
– saját CD-jét küldte el Sipőcz 
Melinda 7. osztályos tanuló-
nak, akinek az alkotását kapta 
ajándékba az iskolától. A le-
mez címlapján ugyancsak egy 
gyermekrajz, Lencsés Lajos 
kislányának tájképe látható.

Hasonlóan sikeres és nagy 
érdeklődéssel kísért előadá-
sokat tartottak pályájukról: 
Lattmann Béla gitárművész, 
zenepedagógus, Farkas Rose-
Marie operaénekes, zeneisko-
lánk tanára, Süttő Ildikó az is-
kola volt tanítványa, aki maga 
is zenei tanulmányokat folytat, 
valamint Párma Csaba, az is-
kola volt tanára, zenész, kar-
nagy, hangszerkészítő. 

Ezen a napon volt a város 
helytörténeti versenyének 
döntője is. Dr. Tittmann János 
köszöntőjében ismét rangos 
ajándékot, külföldi utat aján-
lott fel a győzteseknek. Test-
vérvárosunkba, Wendlingen 
am Neckarba a végül győztes 

Petőfi  iskola csa-
pata (Forgács Kla-
udia, Madarász 
Petra, Mielecz 
Kristóf, Trezel 
Máté) utazhat júli-
usban, akik a leg-
szebb makettet 
és a legtartalma-
sabb prezentációt 
mutatták be isko-
lájukról. 

Dankó József

A Dorogi Hétszínvirág 
Óvodában minden ne-
velési év februárjában 
Mindennapi kenyerünk 
projekthetet tartunk, 
melynek célja az adott 
témakörben minél több 
ismeret megszerzése, 
a tudás hatékony alkal-
mazása. Az óvoda mind a 
hét csoportjában közvet-
len tapasztalatokat sze-
rezhettek a gyermekek 
a kenyér születésétől az 
elfogyasztásáig. Játékos 
formában ismerkedtek 
meg a kicsik a kenyér-
gabonával, a búzával, a kukoricával azok tulajdon-
ságaival. Rajzoltak, keresgéltek benne, válogatták a 
magvakat. Készítettek morzsát, megismerkedtek a 
kenyér zenéjével (minden énekes-zenés játék, ami 
a kenyérről szól), a matematikájával (összefüggések 
meglátása, mennyiségi viszonyok, mérések, formák), 
erről szóltak a napi versek-mesék. A gyermekek a 
megszerzett ismereteiket alkalmazták drámajátékuk 
során, melyet tervezett mozgásanyaguk is tükrözött. 
Vásároltak üzletben, meglátogattak egy pékséget is. 
Eljutottak a recept fontosságától az ízlelésig, folya-
matos tevékenykedéssel. Gyakorolták a helyes tech-
nikát: szitáltak, kavartak, gyúrtak, formáztak, sütöt-
tek – kenyeret, péksüteményt, pitét, kalácsot, goffrit, 
pizzát, pogácsát. Megfi gyelhették a háztartási eszkö-
zök működését. Közben pedig kiállításra gyűjtögettek 
mindent, ami a kenyér témakörbe belefér. 

A program lelkes segítői voltak a szülők is, számuk-
ra ezen a héten nyílt napokat is hirdettünk. 

Ebben az időszakban a kenyér, sütemény illata öleli 
az óvodát. Az élménypedagógia eszközeit felhasznál-
va elmondhatjuk: „Ez egy igazán jó ízű hét volt!” 

Uitz Sándorné

„EZ EGY IGAZÁN JÓ ÍZŰ HÉT 
VOLT!” A DOROGI HÉTSZÍN-

VIRÁG ÓVODÁBAN

MEGHÍVÓ
DOROG VÁROS BARÁTAINAK NYILVÁNOS 

EGYESÜLETI ESTJEIRE
A rendezvények helyszíne: 

Művelődési Ház klubterme (a ruhatár mellett)
Március 10. (kedd) 17 óra: 

Vendégünk dr. Bona Gábor hadtörténész, 
aki 1848-49-es  kutatásainak újabb eredményeiről 

tart előadást.
Április 14. (kedd) 17 óra: Vetítettképes beszélgetés a 

dorogi Szent József templom üvegablakainak 
restaurátorával és az új Boldog Batthyány László 

üvegkép kivitelezőjével, 
Simon Katalin iparművésszel. 

Nyilvános rendezvényeinkre minden érdeklődőt sze-
retettel vár az Egyesület.
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A hamvazószerdáig tartó idő-
szak Dorogon is bővelkedett 
eseményekben. Telet űztek az 
iskolások, báloztak az óvodá-
sok. A kultúra Otthon téri ottho-
nában egymás után rendezték 
meg hagyományos, színes jel-

mezeket felvonultató mulatsá-
gaikat az intézmények. Íme egy 
kis ízelítő a bálok hónapjának 
rendezvényeiből, a Zrínyi óvo-
da, a Petőfi  és a Hétszínvirág 
jelmezes forgatagából.

FARSANG FARKÁN A BÁLOKRÓL, MULATSÁGOKRÓL

Február 14-én 16. alkalommal rendezte meg a Dorogi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat a batyus Svábbált.
A műsor a vendégként meghívott Táti Férfi kórus önálló 

műsorával kezdődött, majd csatlakozott hozzájuk a Dorogi 
Német Nemzetiségi  Önkormányzat Vegyes Kórusa. A Pilis-
vörösvári Tánccsoport hagyományos sváb táncának bemu-
tatása nagy sikert aratott. A továbbiakban a Pilisvörösvárról 
érkezett Adlersteiner zenekar húzta a talpalávalót hajnalig. 
Örömmel töltött el, hogy a vendégek között egyre több fi a-

talt lehetett látni a hagyományokat még ismerő idősebb kor-
osztály mellett. Fontos feladatunknak tartjuk a felnövekvő 
generációval megismertetni kultúránk értékeit, hogy a jö-
vőben legyen, aki majd átveszi tőlünk a németség kulturális 
örökségének őrzését.

Támogatók:

Ázsió Divat, Cselenyák Imre, Dorog Város Barátainak Egye-
sülete, Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesü-
let Bányász Zenekara, Elit Divatház, Molnár Söröző, Molly 
Szépségszalon Fodrászat, Molly Szépségszalon Műköröm, 
Tök-Jó ABC
                                                    Vörös Jánosné elnök
                              Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat

EGYRE TÖBB FIATALT MOZGAT MEG A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA

FELHÍVÁS
A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívja a do-

rogi óvodás gyermekek szüleinek fi gyelmét, hogy lehetősé-
get biztosítana az óvodában a német nyelv játékos, a korosz-
tálynak megfelelő oktatására.
Az oktatást szakképzett német nyelvoktató pedagógus lát-

ná majd el. 
A foglalkozás csoportos, ezért megfelelő számú jelentkező 

esetén indítjuk be.
A nyelvoktatás  költségéhez önkormányzatunk hozzájárul. 
Jelentkezni a nyelvoktatás igénybevételére az óvodaveze-

tőnél lehet.
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Az új Nemzeti Drogellenes Straté-
gia kiemelt projektje a „Legyen más a 
szenvedélyed!” elnevezésű program, 
melynek elsődleges célja a fi atalok 
segítése, hogy droghasználat helyett 
másban leljenek célt és örömöt.

A projektet testközelbe hozó orszá-
gos road show állomásaként Eszter-
gomban és Dorogon találkozhattak az 
általános és középiskolás diákok neves 
sportolókkal, zenészekkel február 19-
én. Az ismert emberek – Szűcs Tamás 
vízilabdázó, Animal Cannibals együt-
tes, DJ Dominique -  személyes példá-
jukon keresztül utat mutatva képviselik 
a drogmentes, boldog élet lehetőségét. 
A road show célja, hogy az érdeklődők 
a maradandó élményeken túl hasznos 
tudást is szerezhessenek a megelő-
zéssel és a droghasználat veszélyeivel 
kapcsolatban. A „Legyen más a szen-
vedélyed!” program is a megelőzésben, 

az egészséges életszemlélet kialakítá-
sában segíti a fi atalokat, a családok 
összetartását, az iskolai baráti közös-
ségeket erősítve, konstruktív szabad-
idős tevékenységet kínálva. 

Esztergomban és Dorogon is sport-
rendezvényekkel, koncertekkel és 
helyi fellépőkkel várták a diákokat a 
road show keretein belül. A rendezvé-
nyeket közös sajtótájékoztató előzte 
meg az esztergomi Dobó gimnázium-
ban, amelyen mind Dorog, mind pedig 
Esztergom képviseletében megjelent 
városvezetők hangsúlyozták, hogy az 
együttműködésben, a két város össze-
fogásában, az ifjúságnak utat mutatva 
látják a jövőt.

Kiss Norbert sportért felelős helyet-
tes államtitkár tájékoztatta a megje-
lenteket a programról. Tényként emlí-
tette, hogy a 14-18 éves korosztálynak 
- amikor az egyéniség kialakul - utat 
kell mutatni, hogy megtalálják a jó 
irányba vivő szenvedélyt, a sportban, a 
zenében. A kortárs-ha-
tásról pedig nem feled-
kezhetünk el, hiszen 70 
százalékban az formálja 
a diákok egyéniségét: 
a barátok a leginkább 
felelősek a kamaszok 
tetteiért. Dorog alpol-
gármestere, Dankó Jó-
zsef is köszöntötte a 
megjelenteket, majd 
átadta a szót Szekér 
Zoltán sportigazgató-
nak: „Megköszönöm a 

szervezőknek és Esztergom városának 
a közös fellépési lehetőséget és bízom 
abban, hogy sok további közös prog-
ram segíti majd városaink párbeszédét 
a közeljövőben is. Dorog városa na-
gyon sokat tett annak érdekében, hogy 
fejlessze és népszerűsítse a sportot, 
ennek háttér intézményrendszerét is 
megteremtve. Önkormányzati és álla-
mi segítséggel új sportberuházásokat 
indítottunk. Ez a folyamat egy piramis 
alja, ennek a csúcspontja lehet a Legy-
en más a szenvedélyed! program, amely 
a gyerekeknek megmutatja, hogy a 
sportolni trendi és kortársaikkal közö-
sen szerezhetnek ezen keresztül újabb 
és újabb élményeket. 

A sajtótájékoztató után először Esz-
tergomban, majd délután Dorogon 
várta a fi atalokat az Animal Cannibals 
koncertje, és a Dorogi Nehézatléti-
kai Club bemutatkozása, illetve közös 
sportolási lehetőség.

DROG HELYETT “LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!”

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI TELEKADÓRÓL
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete  4/2015. 

(II.12.) rendeletével döntött a telekadó 2015. április 01.-től 
történő bevezetéséről. Így megvalósulhat az önkormányzat 
szándéka a tekintetben, hogy beépítetlen területek beépí-
tésre kerüljenek, a helyi gazdaságélénkítés céljából azok 
rendeltetésszerű használata beindulhasson. Először is fon-
tos tisztázni azt, hogy a telekadó nem terjed ki a termőföl-
dekre, így a szántóra, szőlőre, gyümölcsösre, kertre, rétre, 
legelőre stb. Adóköteles tehát az önkormányzati illetékessé-
gi területen lévő telek m2 –ben számított területe, melyből 
adómentes az épület, épületrész hasznos alapterületével 
egyező nagyságú telekrész. A helyi adóról szóló 1990. évi C. 
tv. értelmező rendelkezései pontosan behatárolják, hogy a 
művelés alól kivont területek közül, melyeket nem érint a 
telekadó (pl. közút területét, erdőt stb. ). A törvény lehetősé-
get biztosít a képviselő-testület számára, hogy a magánsze-
mélyek részére kedvezményeket, adómentességet állapít-
son meg. Így került elfogadásra az önkormányzati rendelet 

3. §-a , mely szerint mentes az adó alól a magánszemély 
tulajdonában lakással beépített telek, illetve az a telek, me-
lyen lakásnak nem minősülő ingatlan áll és a telek beépí-
tettsége a hatályos Dorog Város Helyi Építési Szabályzatról 
szóló rendeletben meghatározott maximális beépíthetőség 
40 %-át meghaladja. A helyi adótörvény nem ad lehetőséget 
arra, hogy a képviselő-testület, a vállalkozók esetében adó-
kedvezményeket, adómentességet állapítson meg. 

A telekadó mértékét a képviselő- testület 200 Ft /m2 ösz-
szegben állapította meg, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
tájékoztatása szerint az adómérték felső határa 336,70 Ft/
m2.

A telekadóról a bevallást 2015. április 15.-ig kell benyújtani 
a tulajdonosnak a helyi adóhatósághoz, ezt követően, ha vál-
tozás történik benne ( pl. tulajdonosi, telek méretbeli ) arról 
úgyszintén 15 napon belül kell adóbevallást tenni. Az adózó 
az adó összegéről és megfi zetésének időpontjáról adóható-
sági határozatban értesül.
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FOGADÓNAP

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző, 2015. március 
26-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját 
a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő március 
11-én és 25-én, 16-17 óra között tartja fogadóóráit a 
polgármesteri hivatal B épületében. A képviselő tele-
fonon is elérhető: 30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hó-
nap 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 március 
17-én, 16-17 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi 
ltp. 3/B) tartja fogadóóráját.

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. április 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete február 28-án az alábbi napirendi 
pontokról döntött
Napirend: 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb esemé-
nyekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről 
és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeménye-
zésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelete a település támogatások rend-
jéről

4.) Dorog Város Önkormányzatának 2014. évi önkormányzati költ-
ségvetésről szóló 2/2014. (II.07.)  rendelet módosítása 

5.) Dorog Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve
6.) A SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. támogatási megállapo-

dás módosítása 
7.) Dorog Város Önkormányzata pályázata a Dorogi Égetőmű Kör-

nyezetfejlesztő Közalapítvány pályázati felhívására
8.) A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány alapító ok-

iratának módosítása
9.) A Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának módosítása
10.)  Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttmű-

ködési Megállapodás felülvizsgálata 
11.)  Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttmű-

ködési Megállapodás felülvizsgálata
12.)  Szlovák Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapo-

dás felülvizsgálata
13.) Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofi t Kft. 2015. évi üzleti 

terve
14.)  A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2014. 

évi szakmai beszámolója
15.)  A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjá-

nak módosítása
16.)  Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje 
17.)  „Dorog Város jó tanulója – jó sportolója” díj odaítélése 
18.)  Az „Év pedagógusa” díj adományozása 
19.)  Az „Év köztisztviselője” díj odaítélése
20.)  Az „Év Egészségügyi Dolgozója” díj adományozása
21.)  Az „Év Szociális Dolgozója” díj adományozása
22.)  „Rauscher György” díj adományozása
23.)  „Pro Urbe” díj adományozása

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a 
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A kép-
viselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján 
olvashatják. 

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda Gyermekünk Egészsé-
géért, Egészségesebb Jövőért Alapítványa köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a 2013. évi jövedelemadó-
juk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.

Az alapítvány az így befolyt 392.494 forintot kirándu-
lásra, képesség- és mozgásfejlesztő játékokra hasz-
nálta fel.

Az alapítvány adószáma: 18609642-1-11
Köszönettel: Rajos Csabáné kuratórium elnöke

IN MEMORIAM DR. ROMÁN FERENC
(1939-2015)

Hetvenhat éves korában el-
hunyt Dr. Román Ferenc do-
rogi származású, országos 
hírű gyermekorvos. Id. Dr. 
Román Sándor, dorogi kör-
zeti orvos és Morva Izidóra 
pedagógus gyermekeként 
Dorogon nevelkedett. A Sze-
gedi Gyermekklinika osztály-
vezető főorvosaként szívügye 

volt a cukorbeteg gyermekek gondozása, több mint 
25 éven keresztül szervezett számukra emlékeze-
tes nyári táborokat.

Odaadó szeretetét és áldozatos munkáját megkö-
szönve vettek tőle búcsút családtagjai, kollégái és 
egykori gondozottjai 2015. január 23-án Szegeden.
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TAVASZI KERTMŰVELÉS: HASZNÁLJUK 
A  ZÖLDHULLADÉK UDVART

Tavasszal elkezdődnek a kerti munkálatok. A fák, cserjék metszése, 
a gyep felfrissítése után keletkező zöldhulladékot, annak hasznosítá-
sa érdekében a dorogiak elhelyezhetik a tavaly júliustól működő hulla-
dékudvarban. A város területén keletkező lakossági zöldhulladékot így 
térítésmentesen adhatják le a lakók a Csolnoki útról megközelíthető, 
a temető és a volt Égáz telephely mögött működő hulladékudvarban, 
amelyet Dorog Város Önkormányzata létesített. A lerakást egy átvevő 
szakember segíti hétfőnként és csütörtökönként a nyitva tartási idő-
ben. A kiszállításnál használt göngyöleget – zsákok, ládák – nem lehet 
a telephelyen hagyni. 

A Kenyérmezei-patak medrének zöldhulladékkal való szennyezése 
is megelőzhető azzal, hogy a hulladékudvarba szállítják a telektulaj-
donosok a keletkező nyesedéket, egyéb vágott növénymaradványt. A 
környezet és a lakosok érdekében kérjük, hogy a közterületek védel-
méről szóló helyi rendeletet tartsák be., mely szerint a közterületeket 
és a külterületet bármilyen anyaggal beszennyezni, illetve közterüle-
ten és külterületen hulladékot lerakni, tárolni tilos. Szemetet, törme-
léket, iszapot, robbanásveszélyes anyagot a közcsatorna víznyelőjébe 
és nyílt csapadékvíz-elvezető árokba szórni, önteni vagy bevezetni ti-
los – olvasható a helyi rendeletben, amelynek megszegését fokozot-
tabban  és rendszeresen ellenőrzik a közterület-felügyelők.

Az illegális szemétlerakók megszűntetése is kiemelt célja az önkor-
mányzatnak, ezért a felügyelők fokozottan ellenőrzik a már ismert 
szennyezett területeket is. A szemét lerakása szabálysértési eljárást 
és pénzbüntetést von maga után. A közterület-felügyelők munkáját 
segíti a térfi gyelő-kamerarendszer is.

ZÖLDHULLADÉK LERAKÓ UDVAR:

Nyitva tartás:  Hétfő:  7.00  -  9.00-ig és 15.00 – 18.00-ig
 Csütörtök: 7.00  -  9.00-ig és 15.00 – 18.00-ig
A Zöldhulladék lerakó helye: Dorog, Csolnoki út, temető melletti so-

rompóval lezárt terület, 532/4 hrsz.
Az üzemeltető neve és elérhetősége: K&B H Környezetvédelmi és 

Biztonságtechnikai Holding Kft.
+36-33-440-418, +36-30-676-0739
A lerakással engedélyezett hulladék megnevezése: hulladékká vált 

növényi szövetek, erdőgazdálkodás hulladéka, biológiailag lebomló 
hulladék

DOROG VÁROS LEVEGŐ 
MINŐSÉGE 

A MÉRÉSEK ALAPJÁN

2015. január 20. és 2015. február 19. között

1. Kéndioxid (SO2)

átlagértéke:   5,07 μg/m3
előírt határértéke:  125 μg/m3
a mért átlag a határérték:  4,05 %-a

2. Nirogénoxid (NO
2
)

átlagértéke:   24,67 μg/m3
előírt határértéke:  85 μg/m3
a mért átlag a határérték:  29,02 %-a

3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke:   962,33 μg/m3
előírt határérték:   5.000 μg/m3
a mért átlag a határérték:  19,25 %-a

4. Ózon (O
3
)

átlagértéke:   31,42 μg/m3
előírt határérték:   120 μg/m3
a mért átlag a határérték:  26,19 %-a

5. Ülepedő por (PM10) 

átlagértéke:   36,50 μg/m3
előírt határértéke:  50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték:  73 %-a

Határérték túllépés az ülepedő por tekintetében 
négy napon történt: 

2015. 02. 13. 61 μg/m3  122 %
2015. 02. 14. 57 μg/m3  114 %
2015. 02. 18. 54 μg/m3  108 %
2015. 02. 19. 61 μg/m3  122 %

A Szabadidősport Éve jegyében a Buzánszky Jenő 
Stadion futóköre március 1-jétől refl ektoros megvilá-
gítást kapott. A futópálya meghosszabbított nyitva tar-
tással minden hétköznap 20:30 óráig várja a futni vá-
gyókat. A pálya használatához szükséges futókártyát 
továbbra is a Nipl Stefánia Uszodában lehet igényelni 
térítésmentesen. 

Az I. Országfutás után öt héten keresztül találkozókat 
szervez az Egyetértés Sportegyesület keretein belül 
megalakult - a futósportot is felkaroló - szabadidő-
sport szakosztály. A találkozókon - Mucsi Mihály és 
Körmöczi Renáta vezetésével - hasznos tanácsokat 
kaphatnak ahhoz a kezdő futók, hogyan és milyen fel-
szereléssel kezdhetik el a sportot.

KIVILÁGÍTOTT FUTÓKÖR VÁRJA A STADIONBAN A SPORTOLÓKAT
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

ÁTALAKÍTÁSOK SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGBAN

Bizonyára sokak-
nak feltűnt már a 

Szakorvosi Rendelőin-
tézet szomszédságában 

a Benedek Endre Barlangkutató és 
Természetvéelmi Egyesület által kö-
zel két éve felállított, Sátorkőpusztai-
barlangot népszerűsítő fényképes tab-

ló. Ennek kihelyezése része volt annak 
a ma is tartó programnak, amely a bar-
lang megszépítését, bemutathatósága 
feltételeinek javítását és népszerűsíté-
sét tartalmazza.  Nyilván felvetődhet a 
kérdés, mit lehet egy barlangon szépí-
teni, különösen annak tudatában, hogy 
képződményeinek nagy része az 1950-
70-es évek rongálásai során eltűntek 
vagy megsemmisültek?
Az elmúlt évek feltáró kutatásai rá-

mutattak arra, hogy nagyon keveset 
tudunk erről a barlangról, és úgy ál-
talában a Nagy-Strázsa-hegy üregei-

ről. Tudvalévő, hogy barlangképződés 
szempontjából igen kedvező adottsá-
gokkal rendelkező hegynek kb. 2%-
ában ismerünk barlangot. Ez a szám 
nem azért ilyen alacsony, mert biztosan 
kijelenthetjük, hogy nincs több üreg 
benne, hanem azért, mert megkutatá-
sa a két ismert barlangot leszámítva a 
mai napig nem történt meg. Ugyanez a 
helyzet Strázsa- és a Sátorkőpusztai-
barlanggal is, amelyek szintúgy bőven 
tartogatnak még meglepetéseket. Míg 
a Strázsa-barlang kutatása gőzerővel 
folyik, a sátorkőpusztaiban az utolsó 
feltárás 2012 tavaszán történt, a Pün-
kösdi-ág megnyitásával. Ez a mindösz-
sze hat méteres oldalág olyan képződ-
ményeket tartalmaz, amely merőben 
megváltoztatta az erről a barlangról 
alkotott korábbi nézeteinket.
Részben a 2012-es föltárásnak kö-

szönhetően a BEBTE tagsága átszer-
veződött, újra gondoltuk a barlangban 
végzendő munkákat, amelyek között 
egyik legfontosabb volt a bemutatóte-
rek „látogatóbarát” célú átalakítása. 
Az újítások leginkább a 35 méteres 
mélységben fekvő Benedek-terem-
ben érhetők tetten. Itt a törmelékből 
előkerült leglátványosabb képződmé-
nyek plexi- és üvegvitrinekben kaptak 
helyet. Ugyanakkor látogatóink nagy 
örömére lekerült két pad, és a ledes 
technikának köszönhetően teljesen 
megújult a világítási hálózat is. De a 

legszembetűnőbb változásokat a kép-
ződmények letakarítása jelentette. A 
tisztításoknak köszönhetően a legdöb-
benetesebb átalakulás a Ferde-terem-
ben történt, ahol a korábban erősen 
szennyezett termet sikerült csillogó-
villogó kristálydobozzá „varázsolni”.
Nemcsak a barlang szépült meg, de 

megújult a BEBTE honlapja (www.
bebte.hu) is, ahol a barlangokról és 
természetesen az egyesület egyéb 
programjairól is tájékozódhat az ér-
deklődő.
A BEBTE szívesen látja az érdeklődő-

ket tavaszi  1 napos buszos program-
jain. Áprilisban Aggtelek, májusban a 
Jeli Arborétum, és az ausztriai Medve-
szurdok szerepel az úti célok között. 
Bővebb információ a bebte@index.hu 
címen kérhető!

Lieber Tamás

A Dorogi Természetjáró Szak-
osztály Kardos Jenő vezeté-

sével több száz embert megmozgató 
túrákkal fedezi fel a környező hegyek 
természet adta szépségét.
Milyen programokat, kirándu-

lásokat szervez az egyesület?
Egy évre előre írjuk meg a túrater-

vet, ez alapján szervezzük a kirándulásokat. Helyi kirándu-
lások mindig vannak, például minden májusban szervezünk 
egy emléktúrát, amikor a Getére visszük fel a helyieket. 
Szeptemberben a Hír József emléktúrát tesszük meg, amely 
az egyesület első elnökének emlékére szerveződik. Igyek-
szünk az iskolásokat is megszólítani és megismertetni ve-
lük a természetjárás szépségét, többek között a Húsvéti és 
Mikulás túra megrendezésével.
A tavaly májusban átadott Fekete-hegyi turistaház is he-

lyet ad a túraprogramoknak.
Igen, májusban például a dorogi iskolákkal együttműködve 

megszerveztük, hogy a gyerekek egy túra keretében feljöj-

jenek a turistaházba és eltöltsenek ott egy éjszakát. A ház 
rendszerint ki van adva, de ha szabad, gyakran szervezünk 
kirándulásokat a gyerekeknek. A felújítás óta az egyesület 
tagjainak száma is nőtt, jelenleg 33-35 fős, de folyamatos a 
jelentkezés, hiszen sok ember tetszését elnyerte.
Milyen területeket szeretnének még bejárni?
Már rengeteg útvonalat megtettünk, tavaly a Tátrában és 

Erdélyben is jártunk. A legnagyobb cél az El Camino, de ter-
mészetesen ez csak egy álom marad. Helyi szinten minden-
képp szeretnénk még eljutni a Retyezátba, valamint a Foga-
rasi havasokba, hiszen itt még nem jártunk. 

Takács N.

KARDOS JENŐ,  A TERMÉSZETJÁRÓK MOTORJA

45 TEKÉZIK PÉTER VILMOS

A februári számunkban írtunk a 45 éve tekéző Péter Vil-
mosról. Neve akkor tévesen jelent meg, amelyért elnézést 
kérünk!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Dorogi József Attila Művelődési Ház pályázatot hirdet

Karbantartó
munkakör betöltésére

A betöltendő munkakör: teljes munkaidős, határozatlan idejű  közalkal-
mazotti jogviszony
A munkavégzés helye: 2510 Dorog, Otthon tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Dorogi József Attila Művelődési Ház épületeiben karbantartási, felújítá-
si, állagmegóvási feladatok elvégzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: szakmunkás bizonyítvány, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: karbantartói területen szerzett 
tapasztalat, több irányú szakképesítés (villamos, lakatos, gépipari)
Elvárt kompetenciák: pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015.április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok: 
- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz;
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntet-
len előéletről 
azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem 
tölthető be;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat írásban a Dorogi József 
Attila Művelődési Ház intézményvezetőjéhez címezve postai úton, vagy 
személyesen lehet benyújtani. 
Cím: Dorogi József Attila Művelődési Ház, Cselenyákné Cservenka Rita 
intézményvezető részére, 2510 Dorog, Otthon tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 27.

2015. MÁRCIUS 9. 19 ÓRA, 2015. MÁRCIUS 9. 19 ÓRA, 
DOROGI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZDOROGI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
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