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A szépség és az elegancia találkozása
Dankó József alpolgármester nyitotta
meg Keszthelyi Klára üvegképeinek kiállítását az Eötvös Galériában november
13-án. - A világ iránt mindig nyitott, az
alkotást, az alkotó embert mélységesen
tisztelő, értékelkötelezett ember, akinek
személyében és művészetében is a szépség és az elegancia találkozása figyelhető

meg – mondta az alkotóról a kiállításmegnyitón Dankó József. A színes üvegablakok, tájképek, női portrék színei, hangulatai különleges aurát teremtettek a
galériában, amelyet még inkább kiemelt
Juhász Jusztina és Lőrinczné Csizmadia
Katalin fuvolaművészek játéka.

Dorogi cserediákok Wendlingenben

Október 8-án a hajnali órákban indultunk Budapestre, majd München-Stuttgart érintésével vonattal érkeztünk meg
Wendlingen am Neckarba.
Miután leszálltunk a vonatról gyors ismerkedés és mindenki a fogadó családjával indult el ideiglenes otthona felé.
Nagyon kedves emberekhez kerültünk,

Szakestély a fáklyás
felvonulás után

50 év után 1-gyel címmel rendezte meg az
idei szakestélyt az OMBKE dorogi helyi szervezete. A Dr. Schmidt Sándor bányaigazgatóra emlékező szakestély a zsigmondys és
régi hell-es diákok fáklyás felvonulásával
kezdődött november 9-én. A hagyományos
fáklyás felvonulást az idén először rendezték meg városunkban. A Dorogi József Attila
Művelődési Házban folytatódott a szakestély a selmecbányai hagyományokat megidéző ceremónia alapján.
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szeretettel vártak bennünket. Nyelvi
nehézségek sem igazán akadtak, mivel
a vendéglátóink anyanyelvük mellett,
több idegen nyelvet, így az angolt is kiválóan beszélték.
Kint tartózkodásunk alatt, részt vehettünk iskolai tanórákon, megcsodálhattuk Dorog testvérvárosának,

Wendlingennek és Stuttgartnak nevezetességeit. Fogadást rendezett számunkra Wendlingen polgármestere.
Meghódítottuk a Volksfestet, kirándultunk Ludwigsburgba, megtekinthettük
a gyönyörű barokk kastélyt és parkját,
jártunk a Mercedes-Benz Múzeumban, a
TV-toronyban.
A családi programok is sokszínűek voltak, kirándultunk, gokartoztunk, sportolási lehetőség is akadt számunkra. A
rendkívüli élménygazdag hetet a testvérváros baráti körének vacsorameghívása zárta.
Köszönjük Szendrei-Fodor Nikolett és
Berecz Klára tanárnőknek a szervezést,
gondoskodást, a német családoknak a
befogadást, vendégszeretettet.
Dorog Város Önkormányzatának és a
Wendligen-Dorog Baráti Egyesületnek,
hogy évek óta támogatják a cseretábor
működését.
Berndt Áron 8.b
DOKI Eötvös iskola

Szakmákról kaptak tanácsokat
Pályaorientációs napot szerveztek november 21-én az Eötvös iskolában. A diákok
különböző szakmákkal, hivatásokkal ismerkedhettek meg. A tanítás nélküli munkanapon a tanulók közül többen üzemlátogatásokon vehettek részt, míg társaik a
Dorogi Ipartestület tagjaival találkozhattak.
A tantermekbe a katonai, rendészeti foglalkozások mellett kétkezi szakmák mesterei
tartottak ismertetőket. Asztalosmester,
csőhálózat- és gázszerelő mester, autóvillamossági szerelő szakember mutatta meg
szakmája fogásait, de a hegesztő és festő
szimulátorok is vonzották az érdeklődőket.
A pályaorientációs napon sulibörzét is
rendeztek, amelyen tizenegy intézmény
standjához várták a tanulókat. – Nem lehet elég korán kezdeni a szakképzés nép-

szerűsítését, ezért a hatodik, hetedikes és
nyolcadikos diákok továbbtanulását szakképzési bemutatókkal kívánjuk elősegíteni
– jelentette ki Szűcs György, az Országos
Fémipari Testület és a Dorogi Ipartestület
elnöke. - A diákok a kötetlen beszélgetések
során bátran tehetnek fel a mestereknek
szakmát érintő kérdéseket, bővíthetik ismereteiket.
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Békés Karácsonyt, örömökben
gazdag Új Esztendőt!
Kedves Dorogi Polgártársaim !
Városunk utcáin, terein kigyúltak ádvent fényei. Karácsonyra készülünk.
Egyének, családok, közösségek érzelmei, hite, gondolatai és nem utolsó sorban egész évben gyakorolt
cselekedetei adják meg ünnepünk érték tartalmát.
Így van ez városunk önkormányzatának képviselő-testülete vonatkozásában is.
Az év végén visszatekintünk a magunk mögött álló
napokra, hónapokra és az elvégzettek értékelése
szerint alakulhatnak érzéseink. Mindezek során
meghatározó jelentőségűek a szűkebb, tágabb környezetünkből származó visszajelzések.
Jó érzéssel azt mondhatjuk, hogy eredményekben,
értékekben gazdag esztendő áll mögöttünk.
Városunk működése, pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott. Életminőségünket jelentősen befolyásoló

intézményrendszerünk és az azokhoz kapcsolódó
szolgáltatások javultak, környezetünk szépült, értékekben gazdagodott.
Szeretnék köszönetet mondani mindazon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek, akik kezdeményezéseikkel, feladatvállalásaikkal, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy eredményes és
előremutató évet zárhattunk és mindezzel megalapoztuk a jövőre vonatkozó terveink megvalósíthatóságát, hiszen hitünk, reményünk és a város iránti
elkötelezettségünkből fakadóan az értékmegőrzés
és gyarapítás folytatására készülünk.
Mindenkinek szép, békés Karácsonyt és értékekben,
örömökben gazdag Új Esztendőt kívánok !
Dr. Tittmann János
polgármester

Kaláka koncert adventi
gyertyagyújtással

Közmeghallgatás
volt a városházán

Több mint másfél évtizedes hagyomány
városunkban, hogy a karácsonyi várakozás időszakában az első adventi hétvégén szabadtéri ökumenikus gyertyagyújtó ünnepséget rendeznek a Hősök terén.
A közösségi ünnepet az idén a Kaláka
Együttes Szabad-e bejönni betlehem-

Az önkormányzat képviselő-testülete november 29-én tartotta meg a közmeghallgatást,
amelyen dr. Tittmann János polgármester a
2018-ban elvégzett fejlesztéseket és a jövőbeli
terveket ismertette. Elmondta, hogy a Petőfi
iskola korszerűsítése után jövőre a Zrínyi iskola energetikai felújítása következik. Átadták a
Dorogi Sportcsarnokot és kicserélték a városi
temető Csolnoki út mentén húzódó kerítését,
felújították a temetői járdákat.
2019-ben megépül a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum. Az Otthon téren szabadtéri
sportparkot létesíthetnek, amely a lakosság
egészséges életmódját segítheti elő. A Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadiont a kormányzati döntés után, a helyi elképzeléseknek és igényeknek
megfelelően modernizálhatják.
A lakossági kérdésekre válaszolva az önkormányzat tervezi a város közbiztonsága érdekében a kamerarendszer fejlesztését, a fiatal családok letelepedésének elősegítése érdekében
új építési telkeket alakíthatnak ki város délkeleti részén.
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mel? című koncertje nyitotta meg, majd
Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus,
Pungur Béla református lelkészek és Kulcsár Sándor katolikus plébános mondott
ünnepi beszédet. Az adventi koszorún az
első gyertyát dr. Tittmann János polgármester gyújtotta meg.
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Emlékülést és vetítettképes bemutatókat tartottak a
természetjárás 80., a barlangászat 60. évfordulóján

November 8-án emlékülés keretében évfordulókat ünnepeltek a barlangászok, természetjárók. Városunkban a természetjárás 80
évvel, a barlangkutatás 60 évvel ezelőtt indult el szervezett formában. A Dorog Város
Önkormányzata által szervezett emlékülésen köszöntőt mondott dr. Tittmann János
polgármester, majd a közelmúltban sikeres
Pamír-expedíción (Lenin-csúcs, 7134 m)

részt vevő Karcz Tibor dorogi hegymászó
tartott élménybeszámolót.
Karcz Tibor elmondta, hogy évek óta mászik
hegyeket, rendszeresen túrázik. Néhány
évvel ezelőtt megmászta az Alpok legmagasabb csúcsát, majd úgy döntöttek, megpróbálkoznak a 7000 méter fölötti csúcstámadással a Pamírban. Egy másik magyar
hegymászóval készültek Kirgizisztánba, de
mászótársa lemondta az utazást, így még

Irodalmi hullámvasút
Évek óta várt vendége volt a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárnak Lackfi János. Előadása minden képzeletet és várakozást felülmúlt.
A József Attila-díjas költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-kutató irodalmár valódi stand
up poetry-vel örvendeztette meg a dorogi
közönséget: 14 órakor az általános iskolások jutottak felejthetetlen élményekhez egy
rendhagyó irodalomóra keretében; 17 órakor
pedig a felnőtt korosztály ülhetett fel az irodalmi hullámvasútra. Lackfi János közvetlen
személyisége, rendhagyó humorfaktora,
előadói képessége, mélysége, változatos eszköztára, az érzelmek
széles spektruma, impulzivitása mind a líra, mind a próza területén megmutatkozott. A közönséget beszippantva, megnevettetve
és megríkatva olvasta fel (sicc!), játszotta el – színészeket megszégyenítő módon – életrajzi vonatkozásokat sem nélkülöző műveit…
közben pedig kísérői – Lackfi Dorottya ének és Sinha Róbert gitár –
megzenésített Lackfi-versekkel színesítették a repertoárt a közönség nagy meglepetésére és érdeklődésére.
Ilyen gazdag irodalmi élmény után szinte biztosak vagyunk abban,
hogy látjuk őt még Dorogon a könyvtárban.

izgalmasabbá vált a Lenin-csúcs meghódítása. Elhangzott az is, hogy már készül
a következő évi nagy teljesítményt jelentő
Pamír-expedícióra, amely a Korzsenyevszkaja-csúcs 7105 m magas hegycsúcsának
megmászása lesz.
A dorogi barlangkutatás történetét Lieber
Tamás, a BEBTE elnöke elevenítette fel,
majd dr. Surányi Gergely geofizikus mutatta
be a Sátorkőpusztai-barlang újonnan elkészült három dimenziós térképét.
A barlangkutatás dorogi történetéről: 1958ban a művelődési házban alakult meg Benedek Endre bányafőmérnök vezetésével
a Kadić Ottokár Barlangkutató Szakkör, 20
évvel korábban pedig a természetjárók tömörültek szervezetbe. A két társaság közötti
kapcsolódás a fiatal turisták által felfedezett
Sátorkőpusztai-kristálybarlang volt, mely
kezdetektől fogva a dorogi barlangkutatók
bázisa.
További információ: www.bebte.hu

Egészségország a Hétszínvirág Óvodában

25 éves hagyományra tekint vissza a Dorogi Hétszínvirág Óvodában az „Egészségország” programsorozata. A gyermekek „Zöldség, Gyümölcs, Megőrző
és Gyógyító falván” időznek 1-1 hetet.
Ezek megkoronázása az „Egészségnap”,
melyre szülőket és kollégákat invitálunk
élvezetes és hasznos előadásra és egészséges ételek fogyasztására.
A TESCO, a helyi közösségek számára
kiírt pályázatán elnyert 200.000 forinttal
és egészséges élelmiszerekkel, valamint
gyümölcslevekkel és ásványvízzel támogatta kitűzött céljaink megvalósulását.
November 22-én került sor a szülők
programjára. Vendégünk dr. Bakanek György volt, akit a „Legyél
fittebb!” városi rendezvényen már hallhattunk. Az óvodában is az
egészséges életmódról adott sok hasznos információt élvezetes
előadás formájában. Fő mondanivalója az volt, hogy mindenkinek
a saját kezében van az egészsége, hiszen mindenki maga döntheti
el, hogy tesz-e a megőrzés érdekében valamit. Azt hiszem mindenki tervekkel és fogadalmakkal tért haza aznap este.
Andrekovics Aranka

Újra együtt Dorogon az elszármazottak baráti köre
Ismét találkoztak a Dorogról Elszármazottak Baráti Körének tagjai.
Hagyományosan a halottak napjához közeli szombaton terveztük találkozónkat a
Dorogi József Attila Művelődési Házban.
Nagy szeretettel gondoltunk alapító tagjainkra, nevezetesen Godó Ferencre, akitől
átvettük a csapat további szervezését tíz
évvel ezelőtt. Üzenjük alapító tagjainknak,
hogy 2018-ban nagyon sokan voltunk!
4

Még nagyobb öröm számunkra, hogy sok
olyan fiatal is rész vett rendezvényünkön,
akik időközben szintén elszármazottak lettek. Az idén Sitku Pál, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskola Általános Iskola főigazgatója adott széleskörű
tájékoztatást a megújult iskolai rendszerről,
a felújításokról.
Várkövi Istvánné
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Dr. Völner Pál: Dorog
egyszerre korszerű és
hagyománytisztelő
„Dorog és az itt élők tisztelik a hagyományaikat, de emellett mindig a jövőbe tekintenek, a kor kihívásait nem
akadályként, hanem lehetőségként
fogják fel. Ennek köszönhető, hogy
terveik átgondoltak, tudatosan építkeznek – így munkájukat rendre siker
koronázza” – mondta lapunknak dr.
Völner Pál, Dorog országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese. Felidézte: idén megújult és bővült
a sportcsarnok, megszépült az Iskola utca és a Petőfi iskola, azaz
egy egész városrész vált vonzóbbá, korszerűbbé. A várható fejlesztésekről szólva megemlítette, hogy a Mária utca is nagy változás előtt áll, és hamarosan elkészülhet a város bányászmúltjának
méltó emléket állító Reimann Bányászattörténeti Miniverzum is.
Dr. Völner Pál az év vége alkalmából azt kívánta a dorogiaknak és
családjuknak, hogy az új esztendőjük is legalább annyira sikeres
és eredményekben olyan gazdag legyen, mint 2018 volt, továbbá
hogy karácsonykor minél több időt tudjanak békében és boldogságban a szeretteikkel tölteni.

Nyúl Józsefné lett Az Év
Szociális Dolgozója

2018. | 11. | 29.
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Általános Iskola

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A DOROGI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉS SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSE		
Összesen mintegy 230 000
000 forint értékben újultak
meg iskolai épületek és udvarok az EFOP-4.1.3-17-2017.
számú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat végrehajtásával. A
Klebelsberg Központ Tatabányai Tankerülete, mint projektgazda négy oktatási intézményben valósította meg ezeket a
projekteket Esztergomban, Esztergom-Kertvárosban és Dorogon.
40.450.000 forintból valósult meg 2018 őszén a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskolában az a
beruházás, amelynek célja a mindennapos testnevelés, testedzés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése volt. A tornaterem és
az Eötvös József Tagiskola sportudvarának fejlesztése biztosítja a
színvonalas tornaórai foglalkozásokat és sportolási lehetőségeket.
A sportudvar felújításával, modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő
intézményi környezet jött létre.
A fejlesztés részeként az iskola tornaterme (325 m2), a hozzá tartozó vizesblokkok (58 m2) és az Eötvös Tagintézményben a külső
kézilabdapálya (968 m2) teljes körűen felújításra került.
Az elvégzett munkálatok eredményeként egészséges, biztonságos
és motiváló iskolai környezet jött létre, amelyben hatékonyabbá
válik a tanulás az iskola diákjai számára, és szebb körülményeket
biztosít a tanároknak. A sportudvar fejlesztésével szabadtéri sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a tanórákon kívüli
tevékenységek során, és a gyerekek szabadidejében is.

Csomagolj karácsonyra,
pénzjutalommal díjazunk!
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő - testülete „Az Év Szociális Dolgozója” díjat Nyúl Józsefnének adományozta a november 30-án megtartott testületi ülésen. A díszoklevelet dr. Tittmann
János polgármester adta át a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde
intézményvezető-helyettesének.
Nyúl Józsefné sokoldalúságát dicsérte méltatása: kiválóan teljesít a kisgyermek-nevelés minden területén. Hatékonyan dolgozik
a bölcsődébe érkező hallgatókkal. A bölcsőde irányításában, tervezési feladatok megoldásában maximálisan részt vesz. Munkáját
minden területen a terhelhetőség, tolerancia, felelősségérzet jellemzi.
Interperszonális kapcsolataiban nyitott, empatikus, képes a feltétel nélküli elfogadásra, kiváló konfliktuskezelő. Szabadidejének
egy részében a katolikus karitász önkénteseként személyes szolgálatot végez - odaadóan, lelkesen. Segíti a rászorulókat, bajba jutottakat. Dorog Város Képviselő-testülete Az Év szociális Dolgozója
kitüntetést Nyúl Józsefnének adományozta.
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Karácsonyi ajándék csomagoló versenyt hirdet Dorog Város Önkormányzata.
Családok, civil egyesületek, intézmények készíthetik el a várakozás időszakában méretkorlátozás és technikai megkötés nélkül
díszcsomagjaikat, amelyeket december 19-én és 20-án 8-18 óra
között adhatnak le (névvel, címmel, telefonszámmal ellátva) a Dorogi József Attila Művelődési Házban (Dorog, Otthon tér 1.).
A zsűri december 21-én dönt az első három legkreatívabban, legszebben elkészített csomagról.
Díjazás:
1. díj 80 ezer Ft
2. díj 50 ezer Ft
3. díj 30 ezer Ft
A díjakat december 22-én 18 órakor, a Karácsonyi Gála keretében,
Illényi Katica érdemes művész koncertje előtt vehetik át a karácsonyi ajándék csomagolók.
Kizárólag személyes átvételre van lehetőség.
A karácsonyi díszcsomagokat a művelődési ház színháztermének
előterében a Karácsonyi Gála előtt megtekinthetik az érdeklődők.
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Képviselők fogadóórái

Testületi hírek

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen
elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő telefonon elérhető:
30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében
tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető:
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 iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő telefonon elérhető. Tel.:
30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő e-mail-en elérhető:
molnaralbert52@gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő telefonon, e-mail-en
elérhető: 70/367-1099, polonyi.zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető:
70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető:
sziglir@gmail.com

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30án megtartott ülésén az alábbi napirendekről döntött.

Dorog levegőjének minősége
2018. október 25. és 2018. november 24. között
1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke:
3.06 μg/m3
előírt határértéke:
125.0 μg/m3
a mért átlag a határérték:
3.83 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2) átlagértéke:
----------előírt határérték:
85.0 μg/m3
a mért átlag a határérték:
----------3. Szénmonoxid (CO) átlagértéke:
755.48 μg/m3
előírt határértéke:
5000.0 μg/m3
a mért átlag a határérték:
15.10 %-a
4. Ózon (O3) átlagértéke:
44.19 μg/m3
előírt határérték:
120.0 μg/m3
a mért átlag a határérték:
36.82 %-a
5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke:
29.77 μg/m3
előírt határértéke:
50.00 μg/m3
a mért átlag a határérték:
59.54%-a
Nitrogéndioxid (NO2) vonatkozásában a mérőállomásról mért adat
nem érkezett.Határérték túllépés ülepedő por (PM10) vonatkozásában három esetben történt. A legmagasabb érték 128% november 2-án volt, november 12-én 102 %, november 13-án 110 % volt.

A hulladékszállítás Dorogon
Ünnepi szállítási rend: 2018. december 25-én (hétfő), december
26-án (kedd) és december 27-én (szerda) a hulladékszállítás változatlan rend szerint történik.
2019. január 1-én (kedd) – ELMARAD A SZÁLLÍTÁS!
Dorogi társasházi övezetek pótlása 2019. január 2-án (szerda), a
dorogi családi házas övezetek pótlása 2019. január 5-én (szombat)
történik.
Fenyőfa elszállítási időpontok:
•
január 10. (csütörtök)
•
január 24. (csütörtök)
Kérjük a lakosságot, hogy csak a lecsupaszított fákat helyezzék ki!
Nem viszik el azt a karácsonyfát amelyen drót, kampó, csillagszóró, szaloncukor papír, egyéb díszítő elem található.
Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft .
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
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Napirend előtt:
-

Az Év Szociális Dolgozója díj átadása Nyúl Józsefné, a Dr. Magyar
Károly Városi Bölcsőde intézményvezető-helyettese részére

-

Elismerő Emléklap átadása Bíró László részére

Napirend:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018.
(XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló
7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.
(XI.30.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
5.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről
és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
6.) Dorog Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati
rendelet módosítása
7.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
8.) Dorog Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
9.) A TOP-7.1.1-16-2016-00020 pályázathoz kapcsolódó ERFA finanszírozású pályázati lehetőségek
10.) Munkásszállások kialakítása pályázat előkészítése
11.) A Pilismarót, belterület 1601 hrsz-ú ingatlan ingyenes átvétele
12.) Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai
13.) Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési munkaterve
14.) Dorogi Rendőrkapitányság munkájának értékelése
15.) Dr. Tittmann János polgármester jutalmazása
Zárt ülés
1.) Pro Urbe díj adományozása
2.) Rauscher György díj adományozása
3.) Év pedagógusa díj adományozása
4.) Év köztisztviselője díj adományozása
5.) Év egészségügyi dolgozója díj adományozása
6.) Év szociális dolgozója díj adományozása
7.) Dorog Város Jó tanulója – Jó sportolója díj adományozása
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.
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Elismerték Bíró
László munkásságát

Lezárult a városi
tekebajnokság

Elismerő Emléklapot adományozott Dorog Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Bíró Lászlónak, a DESE
teke szakosztály-vezetőjének
közéleti munkássága elismeréseként. Bíró László 2018 novemberében töltötte be 80.
életévét, melynek jelentős részét a sport szolgálatában töltötte. 1978-ban, negyven évvel
ezelőtt kezdett el tekézni, először tömegsport szinten, majd
1981-től a Dorogi Bányász NB-s
csapatában, ahol 410 bajnoki mérkőzésen szerepelt. Még ez évben a szakosztály vezetőjének választották. Ettől datálható edzői
megbízatása is, melynek emlékezetes sikere Kriszta lányának
1985-ös országos serdülőbajnoki címe, továbbá országos ifi válogatott szereplése. 1992-ben a dorogi csapat feljutott az NB I-be.
Ennek a csapatnak játékosa és edzője volt.
Bíró László neve egybeforrt a dorogi tekesporttal. A 37 éve töretlenül végzett szervező munkája a sportág dorogi életében - bátran
állítható - széles körben népszerű és elismert teljesítményt takar.

Véget ért a városi tekebajnokság, amelyet az I. és II. osztályban
is megrendeztek. A hagyományos rendezvényen az idén is szép
számmal vettek részt városunkban és a környékbeli településeken élő sportolók.
2018. évi Dorog Városi Tekebajnokság végeredménye
I. Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A 2018/2019-es szezonban a Dorogi FC U15-ös csapata az MLSZ

20
20
20
20
20
19
19
19
19

17
15
12
9
7
8
7
7
2

1
2
1
1
2
1
1
1

2 83:37
5 77:43
6 69:51
10 60:60
12 53:67
9 53:61
11 52:62
11 48:66
16 34:80
KIZÁRVA

20296
20124
20056
19044
19410
17959
18225
18228
17562

35
30
26
19
15
18
15
15
5

EGYÉNI ÁTLAGOK (min. 9 játszott meccs)
1.
2.
3.

Sikeresen szerepeltek a
bajnokságban

DOROG I.
KÉK-CÉG
COMP-L
KARTOGRÁFIA
ÁSZOK
DÖNTÖGETŐK
SÜTTŐ
TOFI TEAM
I-PRO
GRANSEC

Budai La- Dorog I.
jos
Varga Géza Dorog I.
Karcz Jenő Comp-L

13

267,85

15
15

264,20
263,47

2018. évi Dorog Városi Tekebajnokság végeredménye
II. OSZTÁLY
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

EKÖ
ONIX
LENDÜLET
DOROG II.
KONECSNI P.
D.SZÁLLÍTÓK
TÖREKVÉS
BOMBÁZÓK

21
21
21
21
21
21
21
21

18
17
13
12
8
7
6
-

2
1
1
1
1
-

1
4
7
8
13
13
14
21

94:32
83:43
77:49
69:57
53:73
54:72
51:75
24:102

20201
20005
19448
19145
18761
18857
18898
17383

38
34
27
25
16
15
13
-

EGYÉNI ÁTLAGOK (min. 10 játszott meccs)
4.
5.
6.
II. osztályában versenyez. A csapat mérlege az őszi szezon során
lejátszott 15 mérkőzésen 10 győzelem, 3 döntetlen, és 2 vereség.
Az így begyűjtött 33 ponttal, 63 rúgott és 12 kapott góllal a bajnoki
tabella 3. helyéről várjuk a folytatást – tudtuk meg Szilvási László
edzőtől. – Rengeteget dolgoztunk, sikeres időszakon vagyunk túl.
Külön öröm, hogy a 2004-es korosztály több játékosa is bemutatkozott az idősebbek (U17) között, illetve hogy a csapat keretében
három fiatalabb, 2005-ös születésű játékos is rendszeres játéklehetőséget kapott az ősz során. A téli pihenőt követően egyértelmű
célunk, hogy magasabb szintre emeljük a szakmai felkészültségünket.
Dorogi FC U15 játékoskeret 2018/2019 ősz: Keck Balázs, Kálló Roland, Selmeczi Bendegúz, Kara Gergely, Kele Levente, Nebehaj
Nimród, Sterczer Balázs, Lácza Gábor, Pohner Zsolt, Faragó Bálint,
Harmat Zsombor, Horgosi Szabolcs, Berndt Áron, Bartl Dominik,
Bauer Olivér, Farkas Jeromos, Kalster Attila, Hársfai Flórián, Farkas Tamás, Kiss Szabolcs, Czvik Máté.
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Farda Zsuzsa
Jancsovics Balázs
Dzierzava Ferenc

Onix
EKÖ
Onix

15
21
16

247,93
246,14
245,56

A versenyek, diákolimpiák
hónapja volt a november
Az országos bajnokságok, korosztályos diákolimpiák hónapja volt
a november. A Dorogi
Nehézatlétikai
Club
versenyzői
minden
hétvégén hazánk másmás városaiba utaztak,
hogy részt vegyenek a
megmérettetéseken. A
diákolimpiákon és az országos férfi és leány csapatbajnokságon is
sikerrel szerepeltek sportolóink. Számos arany-, ezüst- és bronzérem született. Az eredményeket a www.dorogisport.hu portálon
követhetik nyomon.
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Szeretettel várunk mindenkit a
Cantilena Kóruscsalád
adventi hangversenyére,
melyet 2018. december 16-án 16 órától tartunk a dorogi Szent József templomban.
Belépés díjtalan, a kóruscsalád támogatására
felajánlásokat örömmel elfogadunk!

