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Művészek és alkotók gyermeknapja 

Eötvösös diákok az 
országos elsősegély 
döntőben

Május közepén rendezték meg a Magyar 
Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei 
Elsősegély Versenyét. A gyermek kategóriá-
ban a dorogi Eötvös iskola csapata végzett 
az első helyen. Felkészítőjük Süvegesné 
Liebl Zsuzsanna védőnő volt. Szeptember 
14-én az országos versenyen képviselik a 
dorogi gyerekek megyénket – tudtuk meg 
Bodó Ildikótól, a vöröskereszt Dorog-Esz-
tergom területi szervezetének koordináto-
rától.

 Színes programok várták az Otthon téren 
a dorogi gyermeknapra kilátogató kicsiket 
és nagyokat. Az alkotókkal és alkotásokkal 
teli színtéren a kultúra számos szeletébe 
kóstolhattak játékos, interaktív módon 
az érdeklődők. A Dorogi Szénmedence 
Sportjáért Közalapítvány a Dorog, a di-
namikus és fenntartható fejlődés városa 
- TOP-7.1.1-16-H-02-9 azonosító számú - 
pályázat támogatásával valósíthatta meg 
az Alkotok-Alkotók Gyermeknapja című 
rendezvényt.
Dr. Kovács József aranykoszorús népi ipar-
művész és K. Kovács József fafaragó népmű-
vész, Sütő Zsolt petőfis tanárral a fafaragás 
kulisszatitkaiba avatta be a gyerekeket, akik 
érmeket, fapálcákat, mini emlékoszlopokat 
készíthettek. A Rauscher-díjas művész, dr. 
Kovács József a kalotaszegi, dunántúli motí-
vumok készítésébe is beavatta a gyerekeket. 
Különleges alkotások készülhettek az értékes 
beszélgetések közben. 
A Zrínyi óvoda pedagógusai és az Eötvös isko-
la tanárai képzőművészeti alkotások készíté-

sében segítették a gyerekeket. Kolonics Péter 
Rauscher-díjas művésztanár több négyzet-
méteres felületet készített elő, amelyen több 
mint száz különböző életkorú gyermek alko-
tott a gyermeknap ideje alatt egy óriási közös 
festményt.
A Hétszínvirág Óvodánál a térbeli alakzato-
ké volt a főszerep. Nagy Henriette, városunk 
Rauscher-díjas építészmérnöke segítette az 
óvónőkkel a standra érkező kicsiket. Dorog - 
Nagy Henriette tervezésével és vezetésével - 
megszépült és az építész kamara által díjazott 
középületeiről készített tablók mini kiállítás-
ként keretezték a pavilonsort.

A Petőfi óvoda pedagógusai csodálatos hang-
szerbemutató koncertet tartottak a gyere-
keknek, akik az óvónénikkel és a Zrínyi iskola 
tanárainak útmutatásával el is készíthették 
a mini zeneeszközöket. Kovácsné Fódi Krisz-
tina karnagy irányításával a Cantilena gyer-
mekkórus zengőhangú diákjai is felléptek az 
eseményen. A Rauscher-díjas karvezető kóru-
sát a szintén díjazott Lőrinczné Csizmadia Ka-

talin fuvola- és Málnai József zongoraművész 
kísérték.
Az Erkel Ferenc Zeneiskola kórusa - Farkas 
Rose-Marie városunk szintén Rauscher-díjas 
művésze vezetésével - csodálatos magyar 
és nemzetközi slágereket, filmzenéket adott 
elő. A zeneiskola koncertjének részese volt a 
Rauscher-díjas Kolozsvári Barnabásné hege-
dűművész is. 
A gyermeknapon az alkotók és alkotások 
mellett sportos programok is várták a kicsi-
ket: roller akadálypálya, mászófal és ugráló-
várak várták kipróbálóikat. Fellépett a Ciklon 
Sporttánc Egyesület. Szabó Violetta edző ve-
zetésével népszerű számokra táncoltak a 7-14 
éves táncosok. 
A gyermeknapon a kreatív standoknál pecsé-
teket gyűjtő gyerekek ajándékokat kaptak, és 
részt vehettek a roller-sorsoláson is.

Pedagógus Nap alkalmából városi ünnep-
séget rendezett a Lóga-tónál Dorog Város 
Önkormányzata, hogy a képviselő-testület 
kifejezze megbecsülését azoknak az embe-
reknek, hölgyeknek és uraknak, akik a pe-
dagógus pályát választották élethivatásként.
Köszöntőt mondott dr. Tittmann János 
polgármester, aki beszédében elmondta, 
hogy tavaly a Petőfi iskola újulhatott meg, 
az idén szeptemberben pedig a Zrínyi isko-
la megszépült épületét adhatja át a város 
a diákoknak, tanároknak. Elmondta azt is, 
hogy az önkormányzat régi vágya és kiemelt 
célja, hogy új zeneiskola épüljön Dorogon 
a közeljövőben.  Az ünnepségen adták át a 
Dorog Város Képviselő-testülete által alapí-
tott és adományozott Az Év Pedagógusa ki-
tüntetést, amelyet 2019-ben  Egri Tiborné az 
Eötvös iskola intézményvezető-helyettese 
érdemelt ki magas színvonalú munkájáért, 
szakszerű, emberséges hozzáállásáért, szer-
vező tevékenységének elismeréséért.
Dr. Tittmann János polgármester köszön-
tötte az idén nyugdíjba vonuló pedagóguso-

kat - Lőrinczné Csorba Zsuzsannát, Gubóné 
Mártai Mártát, Hauszler Károlynét, Szűcsné 
Marjai Mariettát, Reményi Zsuzsannát és 
Bánfalvi Józsefnét. 

Egri Tiborné Az Év Pedagógusa



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

330. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2019. JÚNIUS

A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Hely-
történeti Múzeum sikeres pályázatának 
eredményeként Művészet és Eucharisztia 
címmel nagyszabású konferenciát szer-
veztek az intézményben május 11-én. A 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00072 pályá-
zati azonosító számú program az Európai 
Unió és a Magyar Állam támogatásával 
valósulhatott meg. 
A könyvtár igazgatója, Szabó-Berghauer 
Zoltán köszöntötte az Európa Nap - a Párbe-
széd Napja rendezvényén megjelenteket, 
köztük testvértelepülésünk Felsőboldogfal-
va polgármesterét, Sándor József urat és a 
vele érkezett erdélyi delegáció tagjait.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnö-
ke beszédében kiemelte dr. Schmidt Sándor 
bányaigazgató szerepét, aki Dorogot elindí-
totta a városiasodás útján, továbbá „megje-

lölte a térképen” az 1938-ban megrendezett 
Eucharisztikus Világkongresszusban betöl-
tött kiemelkedő szerepével településünket.
Dr. Tittmann János a konferenciát meg-
nyitó beszédében kiemelte, hogy Dorog 
Város Képviselő-testülete tavaly dön-
tött arról, hogy két éven keresztül több 
rendezvényt szervez intézményeivel az 

Eucharisztia 1938-2020 című programsoro-
zatban. Az idén az Európa Napon a művé-
szet és az eucharisztia témakörét dolgozták 
fel előadóink, amelyre lehetőséget terem-
tett a könyvtár sikeres pályázata.
Szász Lóránt Levente tiszteletes az Ár-
pád-kori felsőboldogfalvi és farcádi temp-
lomokról, a bennük található egyedülálló 
freskókról és kazettás mennyezetekről tar-
tott vetítettképes beszámolót, majd Végh 
Éva festőművész Raffaello Athéni iskoláját 
mutatta be, mint az eucharisztia legszebb 
képzőművészeti példáját. Dankó József al-
polgármester a Doroghoz kötődő művésze-
ti teljesítményekről beszélt előadásában, 
végül dr. Tittmann János polgármester régi 
könyvek alapján idézte fel az eucharisztia 
művészeti megjelenéseit.

Művészet és eucharisztia a Gáthyban

Megyénk építészei  
Dorogon találkoztak
A megyei Építész Kamara 
éves taggyűlésének adott 
otthont a Gáthy Zoltán Váro-
si Könyvtár május 16-án. Az 
esemény nyitóakkordjaként 
az Év Háza Komárom-Eszter-
gom Megyében díjazott pá-
lyamunkáiból nyílt kiállítás.
Dr. Tittmann János, Dorog 
polgármestere köszöntőjében 
elmondta, hogy 25 éve vezeti a 
várost. A negyed évszázad alatt 
az örökségvezérelt városfej-
lesztési elképzelések megvaló-
sítása érdekében számos épü-
let megújítása, készítése során 
sok építésszel találkozott. Az 
építészek és a városvezetés 
között két komoly értékrend 
és követelményrendszer közös 
nevezőre hozása ért be az épületek átadásakor: a szárnyaló fantázia 
és a szűkös költségvetés – tette hozzá humorosan.
Markos Anikó, a KEM Építész Kamara elnöke nyitotta meg a közgyű-
lést és mutatta be a tablókon sorakozó pályaműveket, amelyek kö-
zül a dorogi református Gyülekezeti Ház és Dankó Kristóf főépítész 
több épülete is megtalálható volt. Markos Anikó elmondta, minden 
évben más megyei városban rendezik meg a taggyűlést. Nem vé-
letlenül esett idén Dorogra a választásuk, hiszen településünkön az 
értékmentés, a városfejlesztés és a helyi értékek védelme példaér-
tékű.
A találkozó zárásaként Dankó Kristóf vetítettképes előadást tartott a 
fenntartható városfejlesztésről. Röviden ismertette a város történe-
tét és településszerkezetének alakulását. Az örökségvezérelt város-
építés jövőképét jelenleg a Dorogi körúton megvalósítandó fejlesz-
tések adják. Az Iskola utcai városrész megszépülése után a Reimann 
Bányászattörténeti Miniverzum, a Zrínyi iskola, majd a Mária utca 
megújítása a cél. 

Biztonságos közlekedésre 
tanították az óvodásokat
A Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódva a Dorogi Rendőrka-
pitányság ügyességi vetélkedőkkel, játékos ismeretterjesztő előa-
dásokkal várta a nagycsoportos dorogi gyerekeket az Otthon térre 
és a Hétszínvirág Óvodába. Több mint félszáz gyermek tanulhatott 
játékos formában a biztonságos közlekedésről és próbálhatta ki 
kerékpárral, kismotorral, rollerrel az ügyességi pályát.

Megtisztították a 
patak medrét

A Szemétírtók csapata eddigi 
legnagyobb volumenű akció-
ját hajtotta végre május 19-én. 
- A Dorog és Esztergom-Kert-
város határában lévő West 
üzletház környékén a Keny-
érmezei-patak partját, med-
rét igyekeztünk rendbe tenni 
- tudtuk meg Lieber Tamás 
főszervezőtől, a BEBTE elnö-

kétől. - Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, valamint  Dorog 
Város Önkormányzata támogatásával végzett akcióban 12 fővel 
vágtunk neki a feladatnak. A csapat egyik fele két nagyobb és né-
hány kisebb hordalék- és hulladékszigetet bontott el, szabad utat 
biztosítva a pataknak, míg a többiek a partot takarították a renge-
teg műanyag és egyéb szennyeződéstől.
A helyszín a patak talán legfrekventáltabb, leginkább szem előtt 
lévő része, mert az itt található hídon fut a Dorog-Esztergom kö-
zötti főútvonal. A megtisztított szakasz egyúttal jó indikátorterület 
lesz, ahol nyomon lehet majd követni az emberek szemeteléshez, 
pontosabban a tiszta környezethez való hozzáállását. 
Kérünk mindenkit, hogy a szemetet a hulladékgyűjtő edényekbe 
helyezze! Védjük, óvjuk közösen környezetünket!
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Dorog levegőjének minősége 
2019. április 25. és május 21. között

1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke: 2.37 μg/m3 
előírt határértéke: 125.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 1.89%-a
2. Nitrogénoxid (NO2) 

 átlagértéke:   23.96 
előírt határérték: 85.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 28.18 %-a
3. Szénmonoxid (CO)  

átlagértéke:   425.92 μg/m3 

előírt határértéke: 5000.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 8.51 %-a
4. Ózon (O3)  

átlagértéke:      70.00 μg/m3 

előírt határérték: 120.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 58.33 %-a
5. Ülepedő por (PM10)   

átlagértéke: 13.59 μg/m3 
előírt határértéke: 50.00 μg/m3 

a mért átlag a határérték:     27.18 %-a
Határérték túllépés ülepedő por (PM10) vonatkozásában nem tör-
tént. 

Fogadónapok
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester

DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2019. június 27-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját 
a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-
86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban  június 12-én és 26-án 16-17 óra között tartja foga-
dónapját. A képviselő elérhető: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első 
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében 
tartja fogadóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: 
timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap 
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolá-
ban: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő: 30/330-2622 vagy 
33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő: molnaralbert52@
gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő: 70/367-1099, polonyi.
zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő: sziglir@gmail.com

Testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről döntött má-
jus 31-én 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb események-
ről 

2.) Dorog Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelete 
3.) Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 
4.) Petőfi Sándor Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 
5.) Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 
6.) Döntés a Hétszínvirág Óvoda 2019/2020. nevelési évben indítható 

csoportok számáról 
7.) Petőfi Sándor Óvoda fejlesztő szoba kialakítása 
8.) „Zöldkör” építéskivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
9.) Dorog város településfejlesztési koncepciójának elfogadása 
10.) Dorog város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfoga-

dása 
11.) Dorog város településrendezési eszköze véleményezési anyagá-

nak elfogadása 
12.) A TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2018. évi szakmai beszámo-

lója 
13.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2018. évi szakmai beszámolója 
14.) Dorog Város Egyesített Sportintézménye 2018. évi szakmai beszá-

molója 
15.) A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2018. évi pénzügyi és 

szakmai beszámolója, 2019. évi pénzügyi terve 
16.) Beszámoló a Dorogi Értéktár Bizottság 2017-2019 közötti tevé-

kenységéről 
17.) A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-

inak 2018. évi átfogó értékelése 
18.) Az önkormányzati adóhatóság 2018. évi beszámolója 
19.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzés jelenté-

séről 
Zárt ülés
1.) A Dorogi József Attila Művelődési Ház intézményvezetői pályá-

zat elbírálása 
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.

Álláspályázat
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Moso-
nyi Albert Gondozási Központ intézményvezetői munkakör betöl-
tésére pályázatot hirdet. A pályázat letölthető a www.dorog.hu 
honlapról.

DOROGI ÉGETŐMŰ KÖRNYEZETFEJLESZTŐ ALAPÍTVÁNY
2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Dorog Város Önkormányzata és a SARPI Dorog Kft. jogelődje az ONIX Magyar-
ország Kft. 1998. évben Alapítványt hoztak létre. A Dorogi Égetőmű Környezet-
fejlesztő Alapítványt 1999. szeptember 24-i napi hatállyal a nyilvántartásba 715 
szám alatt a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság bejegyezte.
A Tatabányai Törvényszék 2014. február 7. napján kelt Pk.60.137/1998/49 sor-
szám alatt meghozott végzésével az Alapítvány új civil törvény szerinti jogállá-
sát közhasznú szervezetként a nyilvántartásba bejegyezte.
2018. évi gazdálkodás:

Bevétel összesen 32.988 eFt
Adomány 32.986 eFt
Banki kamat 2 eFt
Egyéb bevétel 0 eFt
Ráfordítás összesen 25.774 eFt
Cél szerinti felhasználás 25.459 eFt
Működés költségei 315 eFt

Közhasznú eredmény 7.214 eFt

A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott szerződés, megrendelés 
és a teljesítési igazolással ellátott számla támasztja alá. Az Alapítvány vállalko-
zási tevékenységet nem folytat.
Cél szerinti felhasználás: 

Megnevezés Összeg (eFt)
Zöldterület fenntartási és felújítási 
munkák

22.050

Oktatás, sport, szabadidő 3.314
Játszótéri és egészségügyi eszkö-
zök értékcsökkenése

95

Összesen: 25.459

A központi költségvetésből, állami pénzalapokból az Alapítvány támogatásban 
nem részesült.
Támogató: SARPI DOROG KFT 32.986 eFt összeggel.
A szervezet tisztségviselői díjazásban és költségtérítésben nem részesültek.

Dr. Bartalos József s.k.
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Arany minősítést 
kapott a német 
nemzetiségi önkor-
mányzat kórusa

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos (közismert neve: 
Landesrat) Fesztiválja, a hazai német 
kultúrcsoportok számára minden évben 
bemutatkozási lehetőséget biztosít. 2019-
ben a felnőtt énekkarok országos feszti-
válja került megrendezésre. Az országos 
rendezvényt minősítő verseny előzi meg, 
amelynek célja: a hazai németség ének- és 
zenekultúrájának, hagyományainak gyűj-
tése, megörökítése és átadása;  kultúránk 
ápolásán keresztül identitásunk megőr-
zése és erősítése. A minősítő versenyen, 
május 11-én a Dorogi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Felnőtt Kórusa “Arany” mi-
nősítést ért el.

Elismerő emlékla-
pot kapott a műve-
lődési ház 

Május 8. a 
Nemzetközi 
Vöröskereszt 
Világnapja. 
Ebből az al-
k a l o m b ó l 
nem csak a 
vöröskeresz-
tesek áldoza-
tos munká-
ját, a jubiláló 
v é ra d ó k at , 
hanem a vö-
röskeresztes 
m o z g a l o m 
é r d e k é b e n 
végzett segí-

tőket is elismerésben részesítik. A Dorogi József 
Attila Művelődési Ház több mint egy évtizede 
biztosít helyet a Vöröskereszt által szervezett 
véradásoknak, csecsemőápolási és elsősegély 
nyújtási vetélkedőknek. Az idei megyei rendez-
vényen a dorogi művelődési házat elismerő ok-
levéllel jutalmazták, melyet dr. Bognár Ferenc, 
a Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei 
elnöke nyújtott át Cselenyákné Cservenka Rita 
intézményvezetőnek.

Dorogi és esztergomi házi- és gyermek-
orvosok fogtak össze, hogy még többet 
tegyenek ellátottjaik egészségértéséért. 
A betegségek megelőzésével kapcsola-
tos személyre szabott tájékoztatók, szű-
rővizsgálatok, zöld recept, sőt facebook 
oldal is segíti a program sikerét.
Dr. Tittmann Judit dorogi háziorvos vála-
szolt a májusban indult programmal kap-
csolatos kérdéseinkre.

Mi a program lényege, miért pályáztak?

Fontosnak tartottam dorogi – dr. Tóth Gi-
zella és dr. Mikesy Péter – és esztergomi 
kollégáimmal, hogy a praxisainkhoz tarto-
zó 5228 számú ellátottunk még alaposabb 
és hatásosabb szűrővizsgálatokon, rizikó-
felméréseken vehessenek részt. Konzorci-
umban pályáztunk az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központhoz a program megvalósí-
tása érdekében. A pályázat segítségével 
olyan eszközöket szerezhetünk be, ame-
lyek segítik a rizikócsoportba tartozók ki-
szűrését és gondozásba vételét.

Mely eszközökről van szó?

A program kiemelten kardiovaszkuláris 
betegségek megelőzését tűzte ki céljául. 
Ehhez a „boka-kar index” elnevezésű mé-
rőeszközzel az érelmeszesedés kockázatát 
nézhetjük rendelőinkben, 24 órás EKG ké-
szülékekkel a ritmuszavarokat tudjuk ki-
szűrni. A rizikófelmérés a kérdőívek kitölté-
sével kezdődik, majd fizikális vizsgálatokat 
végzünk és személyre szabott tanácsokkal 
látjuk el pácienseinket. Havonta mintegy 
30-30 ellátottunk szűrésére kerülhet sor 
pluszban a pályázatnak köszönhetően. Se-
gítségünkre van védőnő, gyógytornász és 
dietetikus is.

Ők hogyan támogatják a programot?

A nemzetközi tények alapján a rendelők-

ben egyszerre maximum öt információt ké-
pesek befogadni az ellátottak az orvos-be-
teg párbeszéd során, így nagy segítségükre 
lehet a papíron hazavitt „zöld recept”, ame-
lyet kimondottan személyre szabottan ál-
lítunk össze a szakemberek segítségével. 
Speciális tornagyakorlatok – például a fej-
fájás, szédülés megelőzésére, kezelésére 
– és diétás tanácsok, receptek olvashatók 
majd a „zöld recepteken”. 

Közösségi oldalt indítottak. Az a cél, hogy 
azonnali információkat kaphassak az ér-
deklődők?

Facebook oldalt működtet konzorciumunk 
EGÉSZség Füzet néven. Dorog és Eszter-
gom térségének lakosságához így még szé-
lesebb körben, a mai kommunikációs tech-
nikákat használva juttathatunk el hasznos 
és releváns tájékoztatókat. 

Meddig tart a program?

Májusban kezdődött és 2020 júniusának 
végéig van lehetőségünk a program meg-
valósítására. Nagyon fontosnak tartom, 
a betegek kiszűrése mellett azt, hogy a 
jól tájékozott, a szűrővizsgálatokon részt 
vevő lakosság egészségtudatát erősítve 
a gyerekek, unokák is nyertesei lesznek a 
programnak. Bár maga a program lefutása 
rövid, a preventív ellátás és a reményeink 
szerint munkánkkal elért szemléletválto-
zás évtizedekre meghatározhatja térsé-
günk egészségi állapotát.  

Erősítik a dorogiak egészségértését

2018. 01.01 induló egyenleg  9575926 Ft
2018. évi bevételek

NAV 1 % 329.794,- Ft

Kamat 4,- Ft

Magánszemély támog. 15.000,- Ft

Elnyert tám.  előlege 3.643.370,- Ft

Elnyert tám. előlege 3.854.914,- Ft 

Richter Gedeon Nyrt. tám. 300.000,-Ft 

Richter Gedeon Nyrt. tám. 300.000,-Ft 

Dorogi Égetőmű Al.tám 469.449,-Ft 

Dorogi Égetőmű Al.tám 195.600,-Ft

Összesen: 9.108.131,- Ft

2018. évi kiadások
OTP. ktg, 16.295,- Ft

Bankktg. pályázat miatt 67.955,- Ft

Könyvelési progr.friss. 13.970,- Ft

Postaköltség 2.740,- Ft

Pályázat Menő Menza 14.637.644,- Ft

Csibe tábor ktg. 80.000,- Ft

Égetőmű pály. nyitott garázs 469.449,- Ft

Égetőmű pály. sport eszközök  195.600,- Ft

Kur.hat. jelvény,sablon 120.000,- Ft

Kur.hat.angol könyvek 58.572,- Ft

Összesen: 15.662.225,- Ft
Záró egyenleg: 3.021.832,-Ft

„Pro Schola Nostra” Alapítvány 
2018. évi egyszerűsített mérlege 2018.12.31.én
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KÉSZÜL A 
REIMANN 
SZERKEZETE
Május 24-én tartotta hagyományos Bányász Találkozóját az OMB-
KE dorogi szervezete. Ezúttal a Lóga-tónál gyülekeztek a bányász 
hagyományok ápolói. Az eseményen szó volt az épülő Reimann 
Bányászattörténeti Miniverzumról. 
A víztelenítési és alapozási munkálatok befejezését követően, kezde-
tét vette a szerkezetépítés a miniverzumnál. A kivitelezést végző szak-
emberek több műszakban, nagy erőkkel dolgoznak a látogatóközpont 
kialakításán. Az építési munkálatokkal párhuzamosan készülnek azok 
a speciális makettek, interaktív berendezési elemek, installációk, me-
lyek a Dorogi-medence bányászattörténetét elevenítik meg a 2019. 
augusztus 31-én átadásra kerülő intézményben.  Mintegy harminc 
bányászatban érintett személyes visszaemlékezését dolgozzák fel. 
Mélyinterjúk és videofelvételek készülnek az élménybeszámolókról, 
melyeket elsőként a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban te-
kinthetnek meg az érdeklődők.  
A beruházás a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 kódszámú uniós pályá-
zati támogatásból valósul meg.

PÁLYÁZAT
ALKOTÓI PÁLYÁZATOT HIRDETTEK DO-
ROG VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁSÁNAK 35. 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Dorogot 1984. január 1-jén nyilvánították várossá.  Ezen jeles alkalom 
35. évfordulója alkalmából tematikus alkotói pályázatot hirdet a Doro-
gi József Attila Művelődési Ház és a Gáthy Zoltán Városi Könyvár.
A pályázati felhívás dorogi és/vagy Dorogon alkotó gyermekek és fel-
nőttek számára kerül meghirdetésre, képzőművészet, fotóművészet, 
írásművészet területén. A pályázat meghirdetésének időpontja 2019. 
március 1. A pályázatok beadásának időpontja 2019. június 28. A pá-
lyázatok elbírálását szakavatott zsűri végzi el. Az elbírálás három ka-
tegóriája:

1. kategória 14 éven aluliak
2. kategória 15-18 évesek
3. kategória 19 évesektől

Minden életkori csoportban, mindhárom kategóriában az első he-
lyezett részesül 100.000,-Ft-os díjban. A korcsoportonkénti és kate-
góriánkénti első három helyezett alkotások 2019. augusztus 31-én, a 
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum megnyitóján kerülnek be-
mutatásra.
Az alkotóművészeti pályázatra technikai megkötés nélkül három mű-
vészeti ágban nyújtható be pályázónként egy pályamű, illetve maxi-
mum 3 darabból álló sorozat. 
A pályázatok beadásának helye: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár 
(kedd-csütörtök 9-16 óra között)
A zsűri döntésének joga a díjak megítélése, ki nem adása.
A nyertes pályaművek tulajdonjoga átszáll Dorog Város Önkormány-
zatára.
A pályázat részletes kiírása: 

- Írásművészet – műfaji megkötés nélkül, maximum 30 oldal dorogi 
témában.

- Képzőművészet – technikai megkötés nélkül, 150 x 100 cm-es mé-
retkorlátozással dorogi témában
- illetve maximum 80 cm-es kisplasztika dorogi témában

- Fotóművészet – 150 x 100 cm-es méretkorlátozás dorogi témában
A pályázat a város hivatalos honlapján a www.dorog.hu portálon hoz-
záférhetők.
Kapcsolattartó: Madarász Tímea (30/431-1652)
A pályázat a Széchenyi 2020 Dorog, a dinamikus és fenntartható fej-
lődés városa című pályázat támogatásával (Partnerségben a városért 
– TOP-7.1.1-16-H-020-11), a Dorogi József Attila Művelődési Ház és a 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár előkészítésében, bonyolításában kerül 
kiírásra.

Vulkánok földjén
Az általános iskolák közös, tavaszi kirándulását idén a kialudt vulkáni 
kúpokban gazdag, északi határmezsgyére szervezte a Petőfi iskola. Az 
Ipolytarnóci Látogatóközpontban jártak, ahol megismerkedtek a gye-
rekek a miocén kori növény- és állatvilággal. A 17 millió évvel ezelőtt 
vulkánkitörés konzerválta az egykori felszínt, szinte teljesen épségben 
megőrizte a korabeli folyómeder látogatóinak lábnyomait. A tanösvé-
nyek, a 3d-s mozi, a hologram-képek, az időfolyosó, a miocén erdő 
rendkívül sokoldalúan és szemléletesen mutatják be a korabeli élőlé-
nyeket. A vulkáni kráterre épült Füleki várat a diákok játékos feladatok 
segítségével fedezték fel. FELHÍVÁS

Tisztelt Dorogiak!
Tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben rendelkeznek régi doro-
gi fotókkal, plakátokkal, amelyeknek témája a szüret, a szüreti 
mulatság, préselés, pinceparti, szüreti felvonulás, bocsássák 
rendelkezésünkre, hogy szkennelés után archiválhassuk a kordo-
kumentumokat a témát feldolgozó kiadvány elkészítéséhez!
A képeket tulajdonosaiknak a digitalizálás után visszaadjuk!
A fényképeket, egyéb dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal 
portaszolgálatán, Madarász Tímea részére kérjük leadni július 30-
ig!
Köszönjük segítségüket!
    Dr. Tittmann János
     polgármester
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Május 25-én a Fighting Kempo Pokorni 
Team Esztergom-kertváros csapata, dorogi 
versenyzőket is felsorakoztatva egy időben 
két helyen is bizonyította tudát. Felnőtt és 
junior versenyzők Tapolcán az ICO K1 orszá-
gos versenyen szerepeltek. Pokorni Ádám 
kiválóan bunyózva a döntőben egyhangú 
pontozással győzött a szintén nagyon jó 
ellenfele ellen K1-ben. Szendrei Rebeka a 
négy között végig fö-
lényesen irányította 
a mérkőzést, majd 
a döntőben nagyot 
bunyózva egyhangú 
pontozással győzött 
K1 versenyszámban. 
Szaturi Tia Patrícia a 
felnőttek között nyer-
te a K1 Light verseny-
számot. 
A Budakeszi Kempo 

Kupán Bakk Eszter 3 arany-, 1 ezüstérmet, 
Ádám Erik 1 arany-, 2 bronzérmet, Ambrus 
Tamás 2 ezüst-, 1 bronz- és Jácint Krisztián 
1 ezüstérmet szerzett. A versenyen Semi 
Kempo, Kata, Submission, Full contact szá-
mokban  szerepelhettek. 
Felkészítő edzők: Pokorni Gábor, Pokorni 
Milán és Pokorni Gáborné.      

Győzelmek hétvégéje a 
kemposoknál

Ezüstérmes 
táncosok
A Crazy Dance T.ES május 12-én részt vett 
az ECDS Országos Hip-Hop Táncversenyen, 
amelyet Törökbálinton rendeztek meg. Itt az 
első három helyezettet jutalmazták. A Crazy 
Dance versenyzői: Bíró Hanna (Dorog), Bakai 
Kinga (Esztergom), Kinyik Patrik (Dorog) II. 
helyezést értek el szólóban.

Száz dobó – többszáz pont
Május közepén rendezték meg a dorogi kétsávos tekepályán a VIII. 
COMP-L Számítástechnika Tandem Kupát, amelyen csaknem száz 
dobó vett részt.
 Eredmények: 
VEGYESPÁROS:

1.   Jakab Melinda-Takács Tibor Dorogi ESE 512 fa

2.    Busainé F. Irén-Baráth Csaba Döntögetők 498

3.    Bíró Krisztina-Budai Lajos Döntögetők 493
 
FÉRFI PÁROS:        

1.    Forgó István-Zsolnay György E K Ö 515 fa

2.    Kohl Ferenc-Varga Géza Dorogi ESE 510

3.    Soós Sándor-Magyar Károly I-PRO 508

Aranyérmes birkózók
Eger városa adott otthont a bir-
kózó egyetemi magyar bajnok-
ságnak május végén. A Dorogi 
Nehézatlétikai Club birkózói 
közül hárman képviselték egye-
sületüket.
Eredményeink:
Szabadfogásban:
86 kg Kismóni Móric 1. helyezés
125 kg Vátzi Roland 3. helyezés
Kötöttfogásban:
82 kg Kismóni Móric 1. helyezés
130 kg Kismóni Botond 3. he-
lyezés

Németh Szabolcs a Dorogi FC 
vezetőedzője júniustól
Immár hivatalos, hogy Németh Szabolcs pro licenses 
edző irányítja majd a Dorogi FC csapatát az NBII-ben 
júniustól.
Május 29-én aláírta a szerződést, amelyben vállalja a Do-
rogi FC vezető edzői szerepét. Milyen érzés két év után újra 
Dorogon lenni?

Az elmúlt két évben is figyelemmel követtem a Dorogi FC 
mérkőzéseit, eredményeit.  Jó érzéssel jövök vissza Do-
rogra. Sok szép emlék – például a 2016-os NBII-be való 
feljutás – fűz a városhoz, a klubhoz.  Van bennem izgalom 
is. Arra törekszem, hogy megfeleljek az elvárásoknak. 
Azért fogok dolgozni, hogy a mérkőzéseken jól teljesítsen a csapat.

Hogyan és mikor állnak neki a következő bajnoki szezonra való felkészülésnek?

Június 17-ig pihennek a játékosok. Majd egy hétig ráhangoló edzésekkel 
megkezdjük a felkészülést. Június 24-től pedig teljes erőbedobással készü-
lünk majd az augusztus 4-én kezdődő bajnoki szezonra. Minden hétvégén 
felkészülési mérkőzéseket fogunk játszani a következő ellenfelek ellen: Ko-
márom, Samorin, Fc Komarno, Mosonmagyaróvár, Rotterham United.

Hat hét elég az összerázódásra és a felkészülésre?

Maximálisan bízom a stábban és a játékosokban. Minden edzésen intenzív 
munkát, összpontosítást és elkötelezett hozzáállást várok el. A fejlődést a 
megfelelő ideig tartó helyes gyakorlással érhetjük el.  Hosszútávon az elért 
eredmények fognak minősíteni minket. Balogh Pál szakmai igazgatóként 
folytatja és segíti majd a napi edzésmunkát. Fenyvesi László asszisztensként 
támogat, Havrán József erőnléti edzőként áll majd mellettem. 

Ajánlása alapján érkeznek új, esetleg régi-új játékosok a Dorogi FC-hez? 

A sikerhez elengedhetetlen a versenyképes csapat, ehhez fontosak a jó já-
tékosok az öltözőben. Szeretnék versenyhelyzetet teremteni. Ehhez pedig 
valamennyi posztra legalább 2 játékos kell. Minden játékosnak meg kelljen 
küzdenie a helyéért a kezdőcsapatban.  (Az igazolások folyamatban vannak 
egyenlőre neveket nem szeretnék mondani.

 Milyen célt tűzött, tűztek ki a bajnokság végére?

Szeretném, ha minél több mérkőzést megnyernénk és a bajnokságban minél 
előkelőbb helyén végeznénk. A szurkolók elégedettek és büszkék legyenek a 
csapatukra.



A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
Dorog-Esztergom Területi Szervezete 

2019. június 14-én 10-18 óra között  az Intézmények 
Házában  (Dorog, Hantken utca 8.)

 VÉRADÁST SZERVEZ.
„Aki vért ad, életet ad!”

Applikáció segíti az  
értékek megismerését

A térségben élők és az ide látogatók szá-
mára indított hiánypótló szolgáltatást a 
Dorog és  Térsége Turizmus Egyesület. 
Az Aktív Dunamente applikációban az 
érdeklődők megtalálják a csatlakozott 
települések (Bajót, Csolnok, Dorog, 
Kesztölc, Lábatlan, Nyergesújfalu, Pi-
liscsév, Sárisáp, Süttő) épített és ter-
mészeti értékeit, érdekességeket és a 
folyamatosan frissülő programkínálatot. 
Az applikáció segítségével közvetlenül 
elérhetőek akár telefonon, akár interne-
ten a szolgáltatók, így mindig az aktuális 

információk állnak a helyi lakosok és a turisták rendelkezésre.
Az Aktív Dunamente applikáció ingyenesen tölthető le a Google Play Áru-
házból. 

Játszva tanulni és tanítani!
„Képességfejlesztés logikai társasjátékokkal” a neve an-
nak a programnak, melyet a Petőfi iskola 2013 óta saját inno-
vációként alkalmaz a tanításban.
Május 6-án került sor ennek szakmai bemutatójára, melyen Bartalos 
Edina és Teplánszkiné Török Mónika a módszertan kidolgozói, bemu-
tatták a társasjátékok sokoldalú felhasználási lehetőségeit a logikai 
gondolkodás fejlesztésében és a matematika tanításában. A nagysi-
kerű program idén az Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 
jelentős támogatást nyert.


