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A Föld NApjáN mutAtták be 
A dorog védett építészeti 
alkotásai című könyvet

A hatvan éve alakult Komárom Város Pro Urbe díjas 
alkotóköre, a Molaji Fotóstúdió természetfotóiból 

nyílt kiállítás a Föld Napja alkalmából a Dorogi Galériában 
április 22-én. A kiállítást dr. Tittmann János polgármester 
ajánlotta a szépszámú érdeklődő figyelmébe. Köszöntőjé-
ben az abszurd, a természet és az ember kapcsolatrend-

szerét járta végig, Albert Camus 
francia Nobel-díjas író gondo-
latvilágának vezérfonalával, 
akinek „Színe és visszája” című 
esszékötetéből idézett: „Teljes 
bizonyossággal tudom, hogy az 
ember alkotta mű nem más, 
mint hosszú útkeresés, hogy a 
művészet kitérői révén megta-
láljuk azt a két-három egyszerű 
és nagyszerű képet, mely előtt 
először nyílt meg a szívünk vala-
mikor.”. A városatya kiemelte: - 
A mai természetfotó kiállításon 
abban a helyzetben vagyunk, 
hogy számos kép van előttünk, 
mely alkalmas arra, hogy meg-
nyissa szívünket. 

Az ünnepi délután könyvbemu-
tatóval folytatódott. Dorog Város 

főépítésze, Dankó Kristóf és a település helytörténésze, a 
Zrínyi iskola címzetes igazgatója Kovács Lajos közös pro-
dukcióját, a Dorog védett építészeti alkotásai című - kitűnő 
kiadványtervezéssel, Lévay Jenő által készített - könyvet 
Hadik András művészettörténész mutatta be. Fleisch Ró-
bert, Mende Valér, Puskás Károly és végül, de nem utolsó 
sorban Gáthy Zoltán városképformáló építészeti munkájá-
ról beszélt Hadik András, aki kiemelte: az örökségvezérelt 
városépítészet lényegét ragadták meg Dorogon azzal, hogy 
a régi, értékes épületeknek új funkciót adva azok a jövő ge-
nerációi számára újulhattak meg az elmúlt években és szé-
pülhetnek a továbbiakban is. 

Újra, együtt városunk tisztaságáért! – az idén is folytató-
dott az iskolások, civilek és cégek közreműködésével a vá-
ros Föld Napi kitakarítása. Csaknem 700 kg szemetet gyűj-
töttek a résztvevők és a három veszélyes hulladék-átvevő 
ponton is megteltek a konténerek.                                    M. T.

csecsemőt gondoztak, 
elsősegélyt nyújtottak

A Magyar Vöröskereszt 
Dorog Területi Szer-

vezete április 9-én rendezte 
meg a 43. felmenő rend-
szerű Elsősegély és Cse-
csemőgondozási Versenyét. 
Mint minden évben, most 
is a dorogi művelődési ház 
adott otthon a rendezvény-
nek. A csecsemőgondozá-
si versenyt a táti iskolások 
nyerték, így ők jutottak to-
vább a megyei megméret-
tetésre.

Az elsősegélynyújtó ver-
senyen 8 csapat mérte ösz-
sze tudását. Feladatuk volt 
a többi között egy cukorbe-
teg ellátása, egy közúti bal-
esetnél nyílt törést és agyrázkódott szenvedett beteg ellá-
tása. Ifjúsági kategóriában a tátiak, az általános iskolások 
között a leányváriak diadalmaskodtak, de szépen szerepel-
tek a dorogi Eötvös iskolások is.

Bodó Ildikó  
MVK Dorog Terület Vezetője

Ismét játékos sétára hívjuk Önöket. Tudják, hogy csak-
nem két tucat helyi védett épülete, köztéri alkotása van 

városunknak (a www.dorog.hu/rendeletek/építésügy)? Nyi-
tott szemmel végigjárva az utcákat csodákra bukkanhat-
nak. Keressék meg, hogy melyik helyi védett köztéri alko-
tásunk részletét láthatják a fotón. A megfejtéseket várjuk 
és díjazzuk! Levélben juttassák el a rejtvény megfejtését 
(a köztéri alkotás nevét) az újságból kivágott képpel együtt 
szerkesztőségünkbe. Ne felejtsék el a nevüket, címüket, 
telefonszámukat is elküldeni számunkra! Cím: 2510 Dorog, 
Bécsi út 71. Polgármesteri Hivatal, Városmarketing Iroda. A 
megfejtéseket május 24-ig várjuk, amikor a helyes megfej-
tők közül Dorog Város Önkormányzatának köszönhetően a 
legszerencsésebb a Játékszínben június 15-én, családjával 
együtt megnézheti az „És már senki sem” (korábbi címe: 
Tíz kicsi néger) című darabot. 

Fedezzük Fel dorog kiNcseit!

iv. ovi olimpia a zrínyi oviban 

Több tucat 
gyermek állt 

rajthoz, húzta a 
kötelet, ugrált és 
érezte jól magát 
a hagyományos 
sportnapon ápri-
lis 23-án, a szü-
lők és az óvónők 
legnagyobb örö-
mére.

2510 Dorog, Bécsi út 43.

(Bécsi udvar 13/2.)

06 33/441 066

info@jegyaruhaz.hu

Kovács Lajos, Hadik 
András, Dankó Kristóf 
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gyémántlakodalomra 
készülNek

Hatvan évvel ezelőtt, 
1954. május 29-én kö-

tött házasságot Hagelmayer 
Alajos és Hagelmayer Ala-
josné, sz. Bartl Mária.

Mindketten dorogi bányász-
családból származnak és 
az együtt leélt 6 évtizedet 
is Dorogon töltötték. Közös 
életük során egymást sze-
retve, tisztelve és támogatva 
győzték le a nehézségeket, 
és élték meg örömeiket, 
bánataikat, példát mutatva 
gyerekeiknek, unokáiknak. 
Családjuknak máig biztos 
tartóoszlopai.

Ezúton kívánunk Nekik nagyon sok erőt, egészséget és bol-
dogságot!

szépírás gyakorlatok

Küldöttség érkezett Wendlingen am Neckarból 
március 26-án néhány napra városunkba. A né-

metországi város 1997 óta testvértelepülése Dorog-
nak. 

Steffen Weigel, Wendlingen polgármestere vetített-
képes előadással mutattta be települését, ahogy dr. 
Tittmann János polgármester Dorogot.

 A német vendégek megtekintették a Szent Borbála 
Szakkórházat, ahol dr. Varga Győző főigazgató vezeté-
sével bejárták az intézményt, a szakrendelőt és a par-
kot is. Alexander Lencsésnek, a Wendlingen-Dorog 
Baráti Egyesület elnökének köszönhetően gép-mű-
szerek érkeztek a kórházba, amelynek ünnepélyes 
átadását tartották az egészségügyi intézményben. 
Két mobil röntgengép, két akut szívkatasztrófa esetén 
használható újraélesztő készülék, steril dobozok se-
gíthetik a kórházi munkát a jövőben. Mint azt dr. Varga 
Győző főigazgatótól megtudtuk, az elmúlt években számos, 
igen jól használható adománnyal – kórházi ágyak, éjjeli-
szekrények, textíliák, kéziműszerek, gyógyszeradományok - 
könnyítették meg a kórház gazdálkodását a wendlingeniek. 

A városnézés után, március 28-án a sváb házban a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is fogadták a német ven-
dégeket.

Dorogról 1945-ben a háborús helyzet, 1947-ben a kitelepí-
tések, később a szórványosan a hazát elhagyók révén jelen-
tős számú lakosság telepedett le Wendlingenben. Az otthon 
maradottakkal már a 60-as évektől elkezdődött a szorosabb 
kapcsolatfelvétel a két város között mind a sport, mind pedig 
kulturális és egyházi  téren. Dorogon 1997-ben a kitelepítési 
évfordulóval egybekötött Megbékélés Napján, Wendlingen 
am Neckarban 1998-ban a Nemzetiségek Vásárán írták alá 
a testvérvárosi szerződés példányait.

Wendlingeni delegáció: városbemutató, műszer átadással

A K ö l t é s z e t 
Napja alkal-

mából (április 11-
én) kiállítás nyílt a 
Dorogi Galériában 
Ölveczky Gábor 
grafikus alkotásai-
ból. Kövesdi Móni-
ka művészettörté-
nész az irodalom, 
a szépírás és az idő 
fogalomkörével se-
gítette a tájékozó-
dást az írásképek, 
írás-képek között. 
– A Dorogi Galériá-
ban szebb és aktu-
álisabb témát nem 
is választhattak volna a Költészet Napjának megünneplésé-
hez mint Ölveczky Szépírás gyakorlatait. Bár a művek nem 
minden esetben adják könnyen magukat, mégis az irodalom 
„sűrejét” jelenítik meg – hangzott a méltatás. - Balassi, Pi-
linszky és még számos magyar és külföldi író műveinek egy-
fajta grafikai átértelmezéseit láthatjuk, amelyek mélyebb 
megértéséhez a megművelt papír anyagának kiválasztása 
(karton, csomagoló, tükröző hordozó) is segítséget nyújt.

A különleges hatású kiállítás megtekintése után Lattmann 
Béla és barátai adtak koncertet a művelődési házban a jazz 
kedvelőinek.

családsegítő és gyermek-
jóléti szolgálAt

Bütykölde: Nyárváró címmel kézműves foglalkozást szer-
veznek az Intézmények Házában május 21-én 16-18 óra 
között. 

Kövesdi Mónika, 
Ölveczky Gábor
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Farsang Farkán a bálokról, mulatságokróltérFigyelő kamera-
rendszer helyszínei
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A lakossági biztonságérzet növelése és a bűncselek-
mények megelőzése érdekében Dorog Város Ön-

kormányzata közterületi térfigyelő kamerarendszert tele-
píttetett városunkban, amelynek átadását Szent György – a 
rendőrség, a katasztrófavédelem védőszentje - napja után, 
április 25-én tartottak. Dr. Tittmann János polgármester, 
Krasula János r. alezredes, dorogi rendőrkapitány és Far-
kas Gábor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány kíséretében 
végigjárták a várost és megnézték a kamerarendszer hely-
színeit.

A nagy teljesítményű kamerarendszer éjjel-nappal műkö-
dik majd a város 12 pontján, 14 kamerával. 72 órán keresztül 
visszakereshetők a rögzített adatok, amelyekhez a hozzáfé-
rés lehetőségét jogszabály rögzíti. A kamerarendszer mű-
ködéséről tájékoztató táblák informálják majd a településre 
érkezőket. 

Szenczi Gyula, a polgármesteri hivatal műszaki osztályá-
nak vezetője a mintegy 12 millió forintos beruházásról el-

mondta, hogy a közterület általános rendjének biztosítása 
és a közvagyon megóvása mellett a legfontosabb cél a la-
kosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelé-
se. A kamerarendszer megkönnyíti a rendőrség és a közte-
rület-felügyelet munkáját és együttműködését. Hivatalosan 
április 25-étől mű-
ködnek a kamerák 
Dorogon. 

Az önkormányzat 
a közterületi tér-
figyelő rendszer 
üzemeltetésével és 
kezelésével a pol-
gármesteri hivatal-
ban működő közte-
rület-felügyeletet 
bízta meg.

kamerák vigyázzák mindennapjainkat

vezér évárA  emlékezüNk
Hosszan tartó, súlyos betegség 
után, életének 57. évében elhunyt 
Vezér Éva.

Vezér Éva 1957. április 5-én szüle-
tett Dorogon. A Külkereskedelmi 
Főiskolán szerzett diplomát, ké-
sőbb a Hungarofilmnél, a Budapest 
Filmnél, a UIP-Duna Filmnél és a 
Duna Televíziónál vált ismert fil-
mes szakemberré. Vezér Éva 2001 

és 2011 között volt a Magyar Filmunió ügyvezető 
igazgatója. Magyarországi tisztségei mellett számos 
nemzetközi filmes szervezetben is szerepet vállalt, 
az Európai Filmakadémiának tagja, a European Film 
Promotion nevű, nemzeti képviseleteket tömörítő eu-
rópai filmpromóciós szervezetnek 2009-től több éven 
át elnöke volt, 2011-ben tagja volt a cannes-i fesztivál 
Arany Kamera zsűrijének.

A Zrínyi iskolában végezte általános iskolai tanulmá-
nyait. Esztergomban érettségizett. Édesanyja a Zrínyi 
iskola pedagógusa volt, ezért szívesen tért haza szü-
lővárosába. Legutóbb 2013-ban volt vendége a Zrínyi 
Napoknak. 

Búcsúztatását a Fiumei úti temetőben április 23-án 
tartották.

a térFigyelő rendszer által megFigyelt terÜletek:
1.  Polgármesteri hivatal (2 kamera) megfigyelt terület: Esztergomi út (Esztergom felé) valamint Bécsi út (Bp. felé)
2.  Mária tér (1 kamera), megfigyelt terület: Mária tér-Mária barlang
3.  Hősök tere (1 kamera), megfigyelt terület: Hősök tere, Szent József templom felé
4.  Mária utca-Bécsi út sarkán (2 kamera), megfigyelt terület: Mária utca; Bécsi út Bp. felé valamint Csolnoki út
 5.  Gorkij utca-Bécsi út sarkán (1 kamera), megfigyelt terület: Bécsi út Bp. felé
6.  Köztársaság út-Iskola utca kereszteződésében (1 kamera), megfigyelt terület: Köztársaság út Jubileum tér felé, uszoda parkoló
7.  Otthon tér(1 kamera), megfigyelt terület: Otthon tér
8.  Gimnáziumnál (1 kamera), megfigyelt terület: alagút bejárat, Munkás utca Liget lakópark felé
9.  Eötvös iskolánál (1 kamera), megfigyelt terület: Bányász körönd
10. Jubileum tér- Bányász körönd kereszteződésénél (1 kamera), megfigyelt terület: Köztársaság út
11.  Esztergomi út-Diófa utca sarkán (1 kamera), megfigyelt terület: Esztergomi út város irányába
12.  Határ út-Bécsi úti saroknál (1 kamera), megfigyelt terület: Bécsi út Dorog felé

pályázat
Az idén ünnepeljük a dorogi sport centenáriumát. Száz esztendővel ezelőtt in-
dultak először ország-, sőt világhódító útjukra a dorogi sportolók. Sokan értek 
el szép sikereket az úszásban is, amelyhez a dorogi uszoda mint a vidék első 
vizes sportlétesítménye is hozzájárult. A szép hagyomány folytatódik 2007-ben 
felavatott új uszodánkban is, amelynek névadására szeretnénk felkérni Dorog 
Lakosságát!

Dorog Város Önkormányzata és Dorog Város Egyesített  
Sportintézménye 
pályázatot hirdet 

az uszoda névadására,

 emléket állítva ezzel az elmúlt évtizedek értékteremtő úszósportjának.
A pályázatra 2014. május 16-ig várjuk az ajánlásokat:
Ajánlás tehető:
  levélben: Polgármesteri Hivatal 2510 Dorog, Bécsi út 71., 
- elektronikus úton: varosmarketing@dorog.hu
- vagy a 33/431-299-es telefonszámon, illetve
- az ajánlások személyesen is leadhatók a Polgármesteri Hivatal por-
táján.

Az uszoda névadó ünnepségét - a Magyar Úszás Napján - június 21-én 
tartjuk.

Dorog, 2014. április 23.

       Dr. Tittmann János                  Szekér Zoltán
        polgármester sk.               sportigazgató sk.

beüzemelték a rend-
szert
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foGaDÓNaPoK
DR. TITTmaNN jáNos polgármester
DEáK fERENC alpolgármester és 
KECsKésNé PaTos szIlvIa jegyző
2014. május 28-án 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgár-
mesteri hivatalban.

KéPvIsElŐK foGaDÓÓRáI
BoKRos lászlÓ önkormányzati képviselő május 7-én és 21-én 
16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épüle-
tében, a könyvtárban.  A képviselő telefonon is elérhető: 30/520-
9615
jászBERéNyI KáRoly önkormányzati képviselő minden hónap 
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolá-
ban. E-mail: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
NémETH jáNos önkormányzati képviselő az Intézmények Há-
zában, az MSZP irodában május 8-án és 22-én 15.00-17.00 óra 
között tartja fogadóóráit.
PoloNyI zsolT önkormányzati képviselő május 20-án, 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 71. Telefon: 33/431-299, E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő 
lapzárta: 2014. június 1. Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

testületi Hírek
április 25-én az alábbi napirendi pontokról dön-
tött Dorog város Képviselő-testülete

Napirend: 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott 
döntésekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat 2013. évi zárszám-
adási rendelete 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek…./2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgálta-
tás ellátásának és igénybevételének szabályairól

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek…./2014.(IV.25.) rendelete a közterületi térfi-
gyelő rendszerről

5.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének.…/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 
a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott 
személyes gondoskodást nyújtó intézmények, 
illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 
7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról 

6.) Az önkormányzati lakások önkormányzati tulaj-
donban tartása

7.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 
2013. évi szakmai beszámolója 

8.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 
2013. évi pénzügyi beszámolója

9.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2013. évi 
szakmai beszámolója

10.)   Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2013. évi 
pénzügyi beszámolója

11.) A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2013. évi 
szakmai beszámolója

12.) A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2013. évi 
pénzügyi beszámolója

13.) A Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft. 2013. évi 
pénzügyi beszámolója

14.)  Az önkormányzati adóhatóság 2013. évi beszá-
molója 

15.)  Beszámoló az önkormányzat  2013. évi belső el-
lenőrzési jelentéséről 

16.)  A Dorog Zsigmondy ltp.12. 4/1.sz alatti ingatlan 
értékesítése

Zárt ülés:

1.) Felsőoktatásban tanulók támogatása

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedel-
mükben a város hivatalos honlapján, a www.dorog.
hu-n olvashatják. A képviselők által alkotott rendelete-
ket írásos formában az Arany János Városi Könyvtár-
ban és a város honlapján olvashatják. 

pályázati Felhívás 

Dorog Város Képviselő-testülete 2014. évben pályázatot 
hirdet a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló 

diákok részére. Az alább meghatározott feltételeknek megfelelő 
pályázók – az e célra elkülönített összeg erejéig – anyagi támo-
gatásban részesülhetnek.
A pályázók köre: Dorog város területén állandó lakhellyel ren-
delkező - a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló - szociáli-
san rászoruló diákok.
Pályázati feltételek:
- a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem ne halad-
ja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 
150%-át (2013-ban:  42.750,-Ft);
- az adott felsőoktatási intézményben eltöltött legalább egy si-
keres félév igazolása, minimum közepes (3,51) tanulmányi átlag; 
- a következő tanulmányi félévre történő beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: formanyomtatványon történik, melyet a 
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán lehet átvenni. A kitöl-
tött nyomtatványt ugyanitt kérjük leadni. 
A pályázat beadásának határideje a felsőbb évfolyamosok szá-
mára, akik már egy sikeres tanévet lezártak: 

2014. szeptember 30.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a felsőoktatásban első évfolyamot 
megkezdett – első sikeres félévet lezárt – tanulók esetében a 
pályázat benyújtásának határideje: 

2015. március 16.
(mely megegyezik a már támogatásban részesülők felülvizsgá-
latának időpontjával)
A pályázat elbírálása: A képviselő-testület áprilisi, illetve 
október havi rendes ülésén történik. Az elnyerhető támogatás 
összege  7.000,-Ft/fő/hó a tanév felére, 5 hónapra. 
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KÖzHÍRRé TéTETIK DoRoGoN

csillogtAk A dorogiAk 
a Fekete gyémánton

A színvonalas III. Fekete Gyémánt Kupa 
hétvégi versenysorozatát az Olimpi-

ai Reménységek Versenye nyitotta meg március 28-án, 
a sportcsarnokban. Hét ország versenyzői léptek sző-
nyegre a junior kötöttfogású rangsorversenyen. A dorogi 
versenyzők több érmet is begyűjtöttek. Dömény János az 
55 kg-osok versenyében bronz, Torba Erik a 60 kg-osok 
között ezüstérmet nyert. Ifj Lévai Zoltán bronzérmes lett 
66 kg-ban, míg Papp Bertalan bronzérmes a 85 kg-osok 
mezőnyében. Kiválóan teljesítettek a március 29-én és 
30-án, szombaton és vasárnap megrendezett III. Feke-
te Gyémánt Kupa Kadet kötöttfogású rangsorversenyén 

is a dorogi sportolók. A 
Dorogi Nehézatlétikai 
Klub Birkózó Szakosz-
tályának szervezésében 
megtartott nemzetkö-
zi versenyen 10 ország 
mintegy 180 versenyzője 
mérte össze tudását. A 
Dorog színeiben induló 
Vitek Dáriusz az 54 ki-
logrammosok mezőnyé-
ben ezüstérmet szer-
zett, míg a zárónapon 
Érsek Róbert (100 kg) 
és Lévai Tamás (50 kg) 
a dobogó legfelső fokára 

állhattak. A csapatversenyt ezzel városunk kiváló birkózó 
gárdája nyerte. 

elhunyt monostori tivadar
Életének 78. évében elhunyt Monostori Tivadar, az 1958-as 
és az 1962-es világbajnokságon is kinn járt belsőcsatár. 

Monostori Tivadar 1936. augusztus 
24-én született Felsőgallán, 1954-ig 
a Tokodi Bányász játékosa volt. Tizen-
nyolc évesen átigazolt a Dorogi Bányász 
együtteséhez, amelyben 1967-ig 243 
mérkőzésen 94 gólt jegyzett. Legjobb 
idényében (1958–1959) gólkirályi címet 
szerzett. Legjobb eredménye a bányász-
klubbal az 1962–1963-as idényben elért 

negyedik helyezés volt. 
1968-ban átigazolt a Tatabányai Bányászhoz. A váloga-
tottban 1958. április 20. és 1963. május 19. között kilenc 
mérkőzésen négy gólt lőtt. A svédországi világbajnokság-
ra nevezték, de ott nem játszott. Négy évvel később, Chi-
lében, pályára lépett az argentinok elleni csoportmérkő-
zésen. 
Visszavonulása után edzőként dolgozott a Dorogi Bá-
nyászban, a Tatabányai Bányászban, a szövetség alkalma-
zottjaként korosztályos válogatottnál, aztán a Ferencváros 
ifjúsági csapatánál, az Égszövnél, az Arab Emírségeknél, 
aztán az Oroszlányi Bányásznál, a Kaposvári Rákóczinál, s 
ismét a Fradi korosztályos csapatánál.
Március 29-én búcsúztatták rokonai, barátai a bányász-
templomban.

Lelkes dorogi 
diákok, szüleik 

és tanáraik képvi-
selték városunkat 
a TV2 Nagy Vagy 
című országos 
nézettségű vetél-
kedőjén. Fekete 
László vezérszur-
kolóként segítette 
a csapatot. A fel-
készülési időszak 
egyik délután-
ján meglepték az 
erős embert: dr. 
Tittmann János polgármester oklevelet adott át Dorog Város 
Önkormányzatának nevében a sportolónak, elismerve elmúlt 
25 éves sportpályafutását. 

Fekete lászló elismerése

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány 
 PályázaToT HIRDET

alapítványi támogatás elnyerésére.

A Közalapítvány célja Dorog Város környezetvédelmi és ehhez kap-
csolódó városfejlesztési célkitűzései megvalósításának előmozdí-
tása, hozzájárulás azok forrásainak biztosításához. 

A Közalapítvány csak olyan pályázatokat támogat, amelyekben a 
pályázók felkérik a Közalapítványt az alábbi, helyi önkormányzati 
közfeladat vagy annak elkülönülő részfeladata átvállalására:

a) településfejlesztés előmozdítása, a településrendezés, az épí-
tett és természeti környezet védelme,

b) helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

c) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,

d) a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése:  az óvodai 
nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren 
kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás 
körében,

e) a közterület tisztántartásával, lomtalanítási akcióval, hulla-
dékgazdálkodással kapcsolatos feladatok elősegítése.

A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról tud dönte-
ni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat ellátására irányuló 
célját Dorog Város Önkormányzata előzetesen megerősíti és hoz-
zájárul a közfeladat átvállalásához. A pályázatokat formanyomtat-
ványon kell benyújtani  egy eredeti és egy egyszerű másolati pél-
dányban, mely irat a www.dorog.hu internetes honlapról letölthető 
a „Támogatási kérelem” formanyomtatványon. A kitöltött kérelmet

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz

2510 Dorog, Bécsi út 71.

kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályázat a Dorogi 
Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz” megjelölés feltün-
tetésével. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati cél – költségve-
tést is tartalmazó – részletes leírását. A pályázati költségvetésben 
pontosan meg kell jelölni a pályázati cél megvalósításához szüksé-
ges vállalkozási és hasonló szerződéseket/ szerződéstervezeteket, 
amelyekben a Közalapítvány megrendelőként való részvételét a pá-
lyázó kéri. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 13.

Érsek Róbert és Lévai Tamás
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KÖZÖSSÉGEK ÜNNEPE
2014. JÚNIUS 6-7 DOROG, OTTHON TÉR
PÉTERFY BORI & LOVE BAND, TÁRKÁNY  MŰVEK, KISS 

KATA ZENEKAR, FELMÉRI PÉTER ÉS MÉG SOKAN…

PÉNTEK ESTE ZENÉSZ KLUB: KUTYAVACSORÁJA, 
JÓVILÁGVAN

GYEREKPROGRAMOK KÉZMŰVESEK 10 PINCÉSZET ÉS 
PÁLINKÁS KIRAKODÓVÁSÁR

PAPRIKÁS ÉTELEK JEGYÉBEN!
DOROG VÁROS ÉS A HÁTTÉR A DOROGIAKÉRT 

EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

Dorog Város Képviselő-testülete nevében

tisztelettel meghívom Önt
 

2014. május 17-én

a József Attila Művelődési Házban

sorra kerülő

A PÁRBESZÉD NAPJA
ünnepi rendezvényeire

    dr. tittmann jános
                                                 polgármester

KONFERENCIA
a József Attila Művelődési Házban

100 ÉVES A DOROGI SPORT

10.00 a megjelentek köszöntése 
a konferencia programjának,menetének ismerte-
tése

 dr.tittmann jános polgármester 
10.05 a város sport egyesületeinek és szakosztályainak 

prezentációja 

11.15 Dorogi sportpillanatok 1914 – 2014 című könyv 
bemutatása

 bemutatja: szekér zoltán felelős szerkesztő
11.25 zárszó dr.tittmann jános polgármester
11.30 Csuha andrás, a Dorogi Egyetértés sport Egyesület         

leköszönő elnökének jutalmazása

 Dorog város jó tanulója-jó sportolója díj átadása

 PRo uRBE díj átadása

12.00 „a 100 éves kapu” átadása 

12.30 állófogadás a józsef attila művelődési Házban 

16.30 a DoKI ifjú képzőművészei kiállításának megnyitója 
a Dorogi Galériában

 megnyitja: dr.tittmann jános polgármester 
17.00 a 125 éves Bányász zenekar ünnepi koncertje a 

művelődési ház színháztermében


