
DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

OKTÓBER 23. EMLÉKÉRE   
2. OLDAL

EGÉSZSÉGNAP A ZRÍNYIBEN 
5. OLDAL

HÍREK AZ USZODÁBÓL
 7. OLDAL

29. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2018.  NOVEMBER

Dorogon
K Ö Z H Í R R É  T É T E T I K

ÁTADTÁK A DOROGI 
SPORTCSARNOKOT 

3. OLDAL 



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

2 29. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2018. NOVEMBER

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
62. évfordulója alkalmából október 23-án 
megemlékezést tartott Dorog Város Kép-
viselő-testülete a Hősök terén.
Koszorút helyezett el az ’56-os emlékkő-

nél Dorog Város Önkormányzata, a város 
intézményei, közalapítványai, civil szer-
vezetei, a rendőrkapitányság és a pártok 
helyi szervezetei. A koszorúzás után Dan-
kó József alpolgármester Ösztönző örök-

ség címmel tartott vetítettképes bemu-
tatót dr. Schmidt Sándor bányaigazgató 
halálának 65. évfordulóján a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtárban.

Koszorúzás után megemlékeztünk  
Dr. Schmidt Sándor bányaigazgató örökségéről

A Dorog Város 
Képviselő-testü-
lete által alapí-
tott és adomá-
nyozott, az Év 
Köztisztviselője 
díj átadására 
került sor az 
októberi testü-
leti ülés nyitóak-
kordjaként. Az Év 
Köztisztviselője 
kitüntetést 2018-

ban a Polgármesteri Hivatal  pénzügyi ügy-
intézőjének, Juhász Évának adományozta 
a képviselő-testület. A díszoklevelet dr. 
Tittmann János polgármester adta át a dí-
jazottnak. 

Juhász Éva  az Év 
Köztisztviselője

1989-ben alakult meg városunkban a 
Nyugdíjas Egyesület Buzdogány János 
vezetésével. Az évek során a taglétszám 
növekedése miatt került sor az egyesü-
let kettéválására. Így alakult meg a Városi 
Nyugdíjas Egyesület 1998-ban. Megalaku-

lásuk 20. évfordulójára ünnepi 
taggyűlést szervezett az elnök-
ség, amelyet október 3-án a 
Dorogi József Attila Művelődési 
Házban tartottak. Mintegy 120-
an, a jelenlegi és a régi klubta-
gok mellett a korábbi elnök, 
Szűcs András is részt vett az 
eseményen, amelyen köszöntőt 
mondott Világi Lászlóné elnök. 
Az egyesület őrzi a hagyomá-
nyokat, évente szezonnyitó zsí-
roskenyér-partit, és őszi gulyás 
partit rendeznek, hetente klub-
napokon találkoznak. Az elmúlt 

két évtizedben csaknem száz hazai és ha-
táron túli kiránduláson vettek részt. Jelen-
leg 110,  zömmel fiatal nyugdíjas tagja van 
az egyesületnek. 

20 éves a Városi Nyugdíjas Egyesület

Különleges könyv jelent meg Kele Fodor 
Ákos írótól. A szív vége - cigány újmesék 
című kötetről Szabó-Berghauer Zoltán, a 
könyvtár igazgatója kérdezte a szerzőt.

Ákos! Ha magadat kellene bemutatnod?
Kele Fodor Ákos költőként, intermediális 
íróként kezdte pályafutását, első könyve 
elnyerte a Gérecz Attila-díjat. 2008 óta szín-
műveket is ír, melyeket az Erdélyi Vándor-
színház mutatott be. Az elmúlt négy évben 
a XIX–XX. századi cigány hiedelmek kutatá-
sával foglalkozott, melynek alapján írta a 
most megjelent könyvét A szív vége – cigány 
újmesék címmel.
Mondanál pár mondatot erről a kötetről?

Kutatásaim során 
olyan mitológiai ele-
mekre bukkantam, 
melyek nem öröklőd-
tek át a cigányság me-
sélési kultúrájába, ha-
nem zárványosultak, 
és csak néprajzi gyűj-
tések lapjain maradtak 
meg. Ezeket a szöveg-
emlékeket – több mint 
ezer néprajzi adatot 
– összerakva fedeztem 
és építettem föl egy ún. 
cigány univerzumot 17 
mesével.

A könyv kívül-belül na-
gyon mutatós, formavi-
lágán első pillantásra is 
megakad a tekintetünk.
A valós adatok miatt a vi-
zualitást is célszerűbb volt 
tényekből felépíteni. A 
szintén a XIX–XX. századból 
származó archív fotókat 
Bán Sarolta formázta való-
szerű látványokká. Így ké-
szült és lett teljes ez a mű-
vészkönyv határán mozgó 
kiadvány.

Könyvbemutató: Cigány újmesék, azaz A szív vége 
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Dr. Völner Pál, térségünk országgyűlési 
képviselője, az Igazságügyi Minisztérium 
miniszterhelyettese köszöntőjében ki-
emelte, hogy Dorog elkötelezett a térség 
sportolóinak összefogásában és ezért 
megtesz mindent. Az elmúlt évek követ-
kezetes munkájának köszönhetően újabb 
sportlétesítményt avathattak a városban 
a birkózó szövetség, a kézilabda szövet-
ség és a városvezetés összefogásának 
eredményeként. A fiataloknak pedig jó 
példát ad ez az ünnep, amelyen olimpiko-
nokkal, világbajnokokkal találkozhatnak. 
Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség 
alelnöke köszöntötte a  rendezvényen 
Korpási Bálintot, aki néhány napja világ-
bajnoki ezüstérmet szerzett a hazánkban 
megrendezett Birkózó Világbajnokságon. 
– Dorogot, az itt folyó utánpótlásnevelő 
munkának köszönhetően feltettük a ha-
zai, sőt a nemzetközi birkózósport élére. 
Györfi János, a Magyar Kézilabda Szövet-
ség elnökségi tagja üdvözlő beszédében 
elmondta: - Ünnepi érzés nélkül nincs ün-
nep. Egy alkotást ünneplünk, a megújult 
modern teret, amely újabb lehetőséget 
jelenthet a térségben élő gyerekeknek, 
hogy sporttal töltsék idejüket. 

A köszöntő beszédeket követően került 
sor a névadóra. Az új intézmény és ter-
meinek névadásáról Dorog Város Kép-
viselő-testülete június 29-én döntött. A 
sportcsarnokot: Dorogi Sportcsarnok, a 
birkózócsarnok földszinti termét: Bacsa 
Ferenc terem néven, az emeleti termet: 
Dr. Hegedüs Csaba terem, míg a kézilab-
dacsarnokot Buzási József terem néven 
nevezte el a testület.
Dorog Pro Urbe díjasa, Bacsa Ferenc. A 
birkózóedző az idén ünnepelte 70. szüle-

tésnapját. Bacsa Ferenc 1973 óta a Dorogi 
Bányász, később a Dorogi Nehézatlétikai 
Club edzője. Nagy része volt abban, hogy 
Dorog kiváló nevelőegyesületté vált az 
utánpótlás területén. Edzője volt az után-
pótlás és a felnőtt versenyeken sikereket 
elért Aubéli Ottónak, Kismóni Jánosnak, 
Bacsa Péternek, Rajos Csabának, Rajos 
Istvánnak, Kovács Imrének, Kövecs Ká-
rolynak, Puksa Ferencnek, Micskei Lász-
lónak. 1992-től a Magyar Birkózó Szövet-
ségben folytatta pályafutását, 1995-től 
a felnőtt kötöttfogású válogatott edzője 
volt. 2007-ben mesteredzői címet kapott 
tanítványai sikereinek köszönhetően. A 
kétezres években a Mr. Tus Birkózóiskola 
vezetőedzőjeként tevékenykedett. A mai 
napig önkéntes munkával edzi a dorogi 
utánpótlás versenyzőket – hangzott el 
Bacsa Ferenc méltatása. 
A mesteredző beszédében kiemelte, hogy 
edzői munkájával továbbra is szolgálja a 
dorogi és a hazai birkózósportot, majd 
felidézte a Dorogi Atlétikai Club – és előd 
szervezete - elmúlt 88 esztendőjének je-
les edzőit.
A Dorogi Nehézatlétikai Club mindig is 
jelentős szerepet töltött be a honi birkó-
zó sportban. Többször adhattak otthont 
kimagasló versenyeknek, számos olim-
pikon Dorogon alapozta meg birkózó-tu-
dását. Dr. Hegedüs Csaba magyar- és 
olimpiai bajnok szakmai iránymutatása 
nyomán alakította ki városunk a közokta-
tási rendszerünk egyik alappillérét, a köz-
oktatási sport programunkat. 2011-ben 
a Magyar Birkózó Szövetség elnökeként 
a „Birkózás városa” címet adományoz-
ta Dorog városának dr. Hegedüs Csaba, 
ezzel ismerve el városunk birkózás iránti 
elkötelezettségét. 
Dr. Hegedüs Csaba ötször nyert magyar 
bajnokságot. A szófiai világbajnokságon 
aranyérmet szerzett, itt kapta a Mr. Tus 
/ Tuskirály becenevet. Az 1972-es mün-
cheni olimpián a kötöttfogásúak 82 kilog-
rammos súlycsoportjában aranyérmet 
szerzett, mely a magyar olimpiai csapat 
történetének 100. aranyérme volt. Sike-
res szövetségi kapitány és szövetségi el-
nök, a Birkózó Hírességek Csarnokának 
tagja, számos elismerés birtokosa. 1985 
óta mesteredző. A jelenlegi Birkózó Világ-
bajnokság nagykövete. 2018-ban kiemel-
kedő sportteljesítményéért és sportolói 
életművéért Csík Ferenc-díjat vehetett 
át. 
Városunk iránti kitüntetett figyelmét, az 
új csarnok létrejöttéhez nyújtott támoga-
tását megköszönve Dorog új birkózócsar-
nokának emeleti termét Dr. Hegedüs Csa-
báról nevezte el. 
Dr. Hegedüs Csaba a város elismeréséhez 
fűződő gondolatait úgy összegezte, hogy 
ez a sportlétesítmény a jövő, amit itt lát. 

Az új generációnak, a csodálatos sport-
teljesítménnyel, a kijelölt célokkal és az 
útmutatásokkal olyan lehetőséget kínál-
hatunk, amely újabb kimagasló teljesít-
ményekhez vezet.
A kézilabda dorogi gyökerei a két világ-
háború közötti időszakig nyúlnak vissza. 
1952-ben alakult meg hivatalosan a szak-
osztály. Az eredményes csapat 1997-ben 
az NB I/B-be jutott fel, amelyet huszon-
egy évvel ezután, 2018-ban ismét elért. 
Buzási József vezetőedző a női szakosz-
tály sikeréért fáradhatatlanul munkálko-
dott hosszú évtizedeken át - Suba Ágnes 
és Török József testnevelő tanárok mel-
lett. Buzási József Dorog Város Pro Urbe 
Díjasa, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kézilabda Szövetség elnökségi tagja volt, 
a Dorogi SE női csapatának vezetője és 
edzője volt.
Dorog Város Képviselő-testülete a Dorogi 
Sportcsarnok kézilabda termét tisztelete 
jeléül Buzási Józsefről nevezte el.
Buzási József méltatása után dr. Titt-
mann János polgármester mondta el 
avató beszédét. Köszönetet mondott a 
támogatásért a Magyar Kézilabda Szö-
vetségnek és a Magyar Birkózó szövet-
ségnek, majd a városházát mintázó bronz 
kisplasztikát adott át Győrfi Jánosnak és 
Bacsa Péternek.
A névadó ünnepség zárásaként Sopsits 
Árpád, Balázs Béla-díjas film- és színházi 
rendező: Dorogi sportpillanatok című já-
tékos történelmi összeállítását tekinthet-
ték meg a rendezvény résztvevői.

Névadó és átadó ünnep a Dorogi Sportcsarnokban
Átadták a Dorogi Sportcsarnokot október 28-án. Dorog Város Képviselő-testülete október utolsó hétvégéjén tartotta a Dorogi Sport-
csarnok átadó és névadó ünnepségét, amelyen részt vettek a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Birkózó Szövetség országos el-
nöksége mellett a Birkózó Világbajnokság alkalmából Magyarországon tartózkodó nemzetközi birkózó szövetségek vezetői, a bírói 
testület tagjai is. 
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Szeptember 10-14. között a „Határtalanul” 
pályázat elnyerésével a Zrínyi iskola két he-
tedikes osztálya és néhány szerencsés nyol-
cadikos diák részt vehetett egy felejthetet-
len erdélyi utazáson.
Az öt nap alatt több gyönyörű helyre is ellá-
togathattunk. Az odavezető út során megte-
kintettük az aradi vértanúk emlékművét, a 

vesztőhelyen megkoszorúztuk a vértanúk-
nak állított emlékoszlopot, majd elutaztunk 
Zeteváraljára, a szállásra. 
Dorog testvértelepülését, Felsőboldog-
falvát is megtekintettük. Barátságos foci-
meccset játszottunk az ottani diákokkal. 
Ellátogattunk Medve-tóhoz, később a pa-
rajdi sóbányába utaztunk. Innen a faze-
kasságáról híres Korondra utaztunk, ahol 
egy hagyományos népi fazekasműhelyt 
látogattunk meg. Megkoszorúztuk  Tamási 
Áron sírját Farkaslakán. A kirándulás során 
a Gyilkos-tóhoz vettük az irányt, majd a 
nap fénypontjaként megpillantottuk a Bé-
kás-szorost! A délutánt Güdücön töltöttük, 
ahol házi készítésű ételeket, erdélyi külön-
legességeket fogyaszthattunk, mint például 
zakuszkát vagy fenyőtoboz szörpöt. A közeli 
dombról pedig megcsodáltuk az elénk táru-
ló kilátást a Gyergyói-medencére. Csütörtö-
kön először a Székelyföld néprajzi értékeit 
kutató Orbán Balázs sírját koszorúztuk meg 
Szejkefürdőn. Székelyudvarhelyen egy kis 

városnézés után a szoborparkban híres ma-
gyarokról kerestünk ki tudnivalókat a mo-
bilunkon. A nap hátralévő részét a Hargitán 
töltöttük, ahova részben traktorral, részben 
gyalog jutottunk fel. Elgyönyörködtünk az 
elénk táruló panorámában, elcsendesed-
ve olvasgattuk a kopjafák üzeneteit, végül 
elénekeltük a székely és a magyar himnuszt 
is! A hét utolsó programjaként Kolozsváron 
álltunk meg. Itt megtekintettük és meg-
koszorúztuk a város főterén álló hatalmas 
Mátyás-szoborcsoportot, és elsétáltunk hí-
res királyunk és Bocskai István egymással 
szemben található szülőházához is.
Köszönjük szépen osztályfőnökeink ál-
dozatos szervező munkáját, minden 
felnőtt kísérőnk lelkesedését, kifogyha-
tatlan türelmüket, az emlékezetes prog-
ramokat és a nagyszerű lehetőséget, 
hogy eljuthattunk a Székelyföldre, Erdély-
be!                                                                                                                                                                                                    

Kozák Noémi 7.a és Novák Bíborka 7.b 

Határtalanul – Erdélyben jártak a Zrínyi diákjai

Dorogiak Dorogért 
Alapítvány felhívása
A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány – 
mint azt minden esztendőben meghirdeti 
– városunk szépítéséért, kulturális és szel-
lemi életének fejlesztéséért, a város hírne-
vének erősítéséért cselekvő dorogi szemé-
lyeket, csoportokat kívánja elismerésben 
részesíteni. Ezzel célja segíteni az egészsé-
ges lokálpatriotizmus kialakulását, a hely-
történeti, kulturális értékek, népszokások 
megőrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak 
összefogását lakókörnyezetük megóvása, 
szépítése érdekében.
Az Alapítvány kuratóriuma minden évben 
ünnepélyes keretek között adja át az arra 
érdemeseknek a „DOROGIAK DOROGÉRT” 
elnevezésű oklevelet, plakettet és a vele 
járó jutalmat. E nemes hagyományt követ-
ve ebben az évben is sor kerül hasonló ke-
retek között a díjak átadására.
A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek 
Dorog város polgárai, a hivatali intézmé-
nyek vezetői, a társadalmi- és gazdasági 
szervezetek vezetői. Ehhez kérjük a dorogi-
ak segítségét.
A javaslatokat megfelelő indoklással ellát-
va 2018. november 30-ig kérjük eljuttatni az 
Alapítvány részére. Cím: Gáthy Zoltán Váro-
si Könyvtár, 2510 Dorog, Bécsi út 42.
Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javas-
lattevő támogatásukat!

Dankó József kuratóriumi elnök

A szeptemberi iskolakezdésre megvalósult a 
Petőfi Sándor Általános Iskola energiahaté-
konysági fejlesztése, és átadták az intézményt 
az ott tanuló több mint 300 gyermek és pedagó-
gus számára. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében a TOP-3.2.1-
15-KO1-2016-00026 azonosítószámú, A dorogi 
Petőfi Sándor Általános Iskola komplex energia-
hatékonysági fejlesztése című projekt megvaló-
sítására 134.510.000 forint európai uniós támo-
gatást nyert Dorog Város Önkormányzata.
A korszerűsítési munkák célja a minél nagyobb 
üzemeltetési költség megtakarításának elérése 
volt, melynek során komplex (utólagos hőszi-
getelés és napelemes rendszer kiépítés) épüle-
tenergetikai fejlesztést végeztetett el az önkor-
mányzat a nagyfokú energetikai hatékonyság 
növelése céljából. A projekt közvetve hozzájárul 
az országos szintű energiaellátás biztonságának 
növeléséhez, az energiafelhasználás és a környe-
zeti károsanyag kibocsátás és üvegházhatású 
gázok csökkentéséhez, valamint a környezettu-
datos gondolkodás erősítéséhez az önkormány-
zati intézményekben,  az esélyegyenlőség szem-
pontjainak fokozottabb érvényesülése mellett.

A beruházás alapve-
tő célja a 2012/27/EU 
irányelv szerinti energia-
hatékonysági, illetve a 
2009/28/EK irányelv sze-
rinti megújuló energia 
részarányra vonatkozó 
kötelezettségek tagálla-
mi teljesítése volt a pro-
jekt megvalósításán ke-
resztül, szem előtt tartva, 
és megfelelve a 7/2006 
(V. 24.) TNM rendelet elő-
írásainak. 
A beruházás megvalósu-

lásával csökken az ország ÜHG kibocsátása, és 
növekedik a megújuló energia részaránya is. A 
megújuló energia alkalmazásával a környezet-
terhelés csökken, ezzel is védve környezetünket.
A munkálatok során elvégzésre került az épület 
homlokzatának utólagos hőszigetelése, és sor 
került a nyílászárók cseréjére a napelemes rend-
szer telepítése mellett.
A beruházás részeként a főbejárat akadálymen-
tessé vált és a földszinten kialakításra került egy 
mozgáskorlátozott vizesblokk is.
A korszerűsítés elkészülte után a nevelési-okta-
tási intézmény éves üzemeltetési, karbantartá-
si, és fenntartási költsége csökken, valamint az 
épülete esztétikai megújulása a városrész arcu-
latának pozitív irányú megítéléséhez is hozzájá-
rul.
A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén be-
lül valósult meg.

További információ kérhető: varosmarketing@
dorog.hu

2018. 10. 15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
BEFEJEZŐDÖTT A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  
KOMPLEX ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSE
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Markos Ede rejtvényei

Október 10-én a dorogi származású Markos Ede, a Füles rejtvé-
nyújság főszerkesztője volt vendége a városi könyvtárnak. A felve-
zetőben néhány dorogi származású híres személy (Lencsés Lajos, 
Grosics Gyula, Szöllősi Adrienn stb.) felsorolása között kapott he-
lyet, melyet szerényen visszautasított ugyan, de azt gondoljuk: mi, 
dorogiak mindenkire büszkék lehetünk, akik jó hírünket viszik és 
örömmel vállalják származásukat. A máig Doroghoz kötődő rejt-
vényszerkesztőnek közvetlen, humoros válaszaival és történetei-
vel könnyű volt folyamatosan fenntartania a közönség lankadatlan 
figyelmét, hogy aztán a végén – a saját maga által a közönségtalál-
kozóra készített – rejtvénnyel tegye próbára őket. A megfejtés – stí-
lusosan – a szintén dorogi származású Karcz Tibor sikeres nyárvégi 
hegymászására utalt (augusztus 14. Lenin-csúcs: 7134 m, Pamír). 
Tízen Füles Évkönyvet nyertek, az első kettő leggyorsabb és hibát-
lan megfejtő Füles plüssfigurát is – de a legjobb, ráadásnak egy 
egyéves Füles előfizetést. 

Javaslatokat várnak a 
díjakra, címekre
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Dorog Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület által 
alapított és adományozott  címekről, díjakról és elismerésekről 
szóló 19/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi 
díjakra várjuk javaslataikat:
Díszpolgári Cím, Pro Urbe Díj, Rauscher György Díj, Elismerő Em-
léklap,  Az Év Egészségügyi Dolgozója, Dorog Város Jó Tanulója 
– Jó Sportolója. 
A javaslatokat – az előterjesztés indoklásával – 2018. november 
20-án, 10 .00 óráig lehet megtenni az emberieroforras@dorog.hu 
e-mail címen!

2018. október 26.
Dorogi Helyi Közösség

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGJELENTEK A DOROG, A DINAMIKUS ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
VÁROSA CÍMŰ HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHÍVÁSAI

2018. október 3-án a Dorogi Helyi Közösség meghirdette a Dorog, a 
dinamikus és fenntartható fejlődés városa TOP-7.1.1-16-2016-00020 
című helyi közösségfejlesztési stratégia felhívásait.
A www.dorogikozosseg.hu oldalon az alábbi témakörökben jelentek 
meg támogatási felhívások:

- Új közösségi tér létrehozása
- Környezet és életmódprogram - zöld kör
- Térségi jelentőségű rendezvények támogatása
- Élő emlékezet programok
- Kreatív programok
- Partnerségben a városért
- Civil akciók a kultúráért, környezetért, közérzetért

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. november 5-től van lehe-
tőség.
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Do-
rogi Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálathoz a +36-+36 
30 694 30 34 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig  8 – 14 óráig, 
pénteken 8 - 13 óráig fogadják hívását. E-mail cím: info@dorogikozos-
seg.hu.
Személyes konzultációra hétfő, kedd, csütörtök: 8 – 13 óráig a Dorogi 
Helyi Közösség helyi akciócsoport munkaszervezetésnek, a Dorog és 
Térsége Turizmus Egyesület irodájában, Dorog, Bécsi u. 46. szám alatt 
van lehetőség.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Egészségnap a Zrínyiben

Október 6-án a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Spor-
tiskolai Általános Iskolában „Egészségnapot” tartottak. Az iskola 
alapítványa a gyerekeknek, az Utak és Esélyek Alapítvány felnőt-
teknek biztosított programokat.
Sitku Pál főigazgató köszöntötte a résztvevőket, majd Czuczainé 
Hartmann Gabriella dietetikus tartott előadást az egészséges táp-
lálkozásról, az energiaegyensúlyról, energiát-adó és nem adó tá-
panyagainkról, vitaminokról és ásványi anyagokról.
Ezt követően a nap folyamán a résztvevők ásványvizet, gyümöl-
csöket és teljes kiőrlésű gabonákból készült péksüteményeket 
fogyaszthattak. 
Az érdeklődők egészségügyi állapotfelmérésen - vércukorszint- és 
vérnyomásmérés, BMI mérés - vehettek részt. Mozgásos sport-
programok színesítették a délelőttöt: zumba, aerobik és pilates. A 
férfiak részére kispályás labdarúgó-tornát szerveztek több csapat 
részvételével, amit a „Szuperapukák” csapat nyert meg.
Lehetőség nyílt különleges játékok kipróbálására: a finn fajáték, a 
Mölklly és a francia  petanque aratta a legnagyobb sikert. A  ren-
dezvény ideje alatt lehetett tollaslabdázni, illetve kipróbálni a nor-
dic walking-ot. 
Az időjárásnak is köszönhetően nagyon jól sikerült a rendezvény, 
több mint ötszázan látogattak el az intézménybe a városból és kör-
nyékéről.

Millenniumi bemutató,  
kortárs irodalmi remekekkel
A millenniumtól az 1910-es évekig tartó történelmi időszak irodal-
mi, művészeti bemutatóját láthatták október 12-én a művelődèsi 
házban. A Világostól Trianonig tartó időszakot bemutató történel-
mi előadássorozat 3. részében betekintést nyerhettünk a kor leg-
nagyobb íróinak remekeibe, megcsodálhattuk a korszak divatját 
Sopsits Árpád Balázs Béla-díjas film és színházi rendező produkci-
ója, a Millenniumi VÍ(G)-ga(z)sságok által.
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az október 19-
én megtartott ülésen az alábbi napirendekről döntött:

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

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2018. évi önkormányzati költség-
vetésről szóló 4/2018. (II.06.) számú rendelet módosítása 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2018. 
(X.19.) önkormányzati         rendelete az építményadóról 

4.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2018/2019-es munkatervének és 
2017/2018-as beszámolójának elfogadása 

5.) A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2018/2019-es munkatervének és 
2017/2018-as beszámolójának elfogadása 

6.) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2018/2019-es munkatervének és 
2017/2018-as beszámolójának elfogadása

7.) „Dorog, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása épí-
tés-szerelés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 

8.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi beszámolója 

9.) Beszámoló a 2017/2018-as szünidei gyermekétkeztetésről 

10.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportjának önkor-
mányzati támogatása 

11.) Karcz Tibor támogatása 

12.) INTERREG Kisprojekt Alap pályázaton való indulás 

13.) Köszönetnyilvánítás kifejezése, Esztergomi úti közvilágítás fej-
lesztése 

14.) A 2018. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirend-
jének meghatározása 

Zárt ülés:

1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2018/19. tanév I. 
féléves támogatása 

 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.

Dorog város levegőjé-
nek minősége 
2018. augusztus 24. és 2018. szeptember 24. között
1. Kéndioxid (SO2) 

átlagértéke:      3,76 μg/m3 
előírt határértéke: 125,0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 3,0 %-a

2. Nitrogénoxid (NO2) 
átlagértéke: ----------- 
előírt határérték: 85 μg/m3 

a mért átlag a határérték: -----------

3. Szénmonoxid (CO)  
átlagértéke:    656,00 μg/m3 

előírt határértéke: 5000,0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 13,12 %-a

4. Ózon (O3) 
átlagértéke:       64,66 μg/m3 

előírt határérték: 120,0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 53,88 %-a

5. Ülepedő por (PM10)  
átlagértéke: 30,23 μg/m3 
előírt határértéke: 50,00 μg/m3 

a mért átlag a határérték:                             60,46 %-a

Nitrogéndioxid (NO2) vonatkozásában a mérőállomásról mért 
adat nem érkezett.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző, 2018. november 29-én (csü-
törtök ) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hiva-
talban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen 
elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban november 21-én 16-17 óra között tartja képviselői fo-
gadóóráját. A 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 iskolá-
ban. 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

KÖZMEGHALLGATÁS
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. novem-
ber 29-én 15 órakor Közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében.
A Közmeghallgatás napirendje:

1. Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2018. évi költség-
vetése teljesítéséről

2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi felújításairól, beruhá-
zásairól

3. Tájékoztató a 2019. évi tervekről
4. Egyebek

 Dr. Tittmann János sk. Kecskésné Patos Szilvia sk.
 polgármester jegyző
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Dobogóra álltak a  
világbajnokságon

Az Olaszországban, Rómában meg-
rendezett tánc világbajnokságon vett 
részt a Crazy Dance Tánc Sportegye-
sület dorogi csapata október 24-28. 
között. 
Eredmények: Palla Henrietta solo/se-
nior/street  kategóriában I.helyezést 
ért el. Takács Martin Lajos solo/juni-
or/street kategóriában bronzérmes 
lett. 
Vezetőedző-koreográfus: Bredókáné 
Kozák Anna.

Az Új-Hullám SE  
újabb programja 
Az Új-Hullám SE sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma HISZEK BENNED SPORT PROGRAM III: ALPROGRAM kere-
tében a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” néven a 
dorogi – jobban rászoruló- gyerekek úszásoktatásáért. Az ingyenes 
programban az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói vesznek részt.
A program időtartama: 2018. október 24 - december 21.
A program több ponton is illeszkedik Dorog stratégiai sportkoncep-
ciójába, többek között a helyi sportklubok és az egészséges társa-
dalomért teendő erőfeszítések kapcsán. Az úszásoktatás hétköznap 
délutánonként az iskolai tanórák után, a Nipl Stefánia Uszodában 
zajlik, szakképzett úszásoktatók, edzők vezetésével. 
A program legfontosabb célja a gyermekek alapvető vízbiztonságá-
nak megszerzése, az uszodai környezet és az úszás megismerése és 
megszerettetése, valamint a gyermekek tudásszintjének fejleszté-
se. További cél az úszásoktatás segítségével a gyermekek új, pozi-
tív élményekhez való juttatása és a sportos, egészséges életmódra 
való nevelés segítése. 
Az úszás, mint alapsportág kedvező élettani hatásokkal jár. Fejleszti 
a gyermekek mozgáskoordinációs képességeit, javítja a tüdőkapa-
citást, a szív- és keringési rendszer működését, illetve a víz felhajtó 
ereje miatt kíméli az izom- és ízületi rendszer rendszert és segíthet 
a mozgásszervi (pl.: rossz testtartás) betegségek megelőzésében, 
illetve kezelésében is.
A program a fenti célok elérése mellett szociális szerepet is betölt-
het. 

Dorogi karate sikerek
A DNC Kyokushin Karate szakosztály versenyzői október 20-án Dort-
mundban a Német Bajnokságon léptek tatamira. Eredmények: 
Fehérvári Jázmin 1.hely, Mátyás Gergő 2.hely. A következő megmé-
rettetés október 27-én, Muzslán a Szlovák Bajnokságon volt.  Ered-
mények: Fehérvári Jázmin 1.hely, Vénusz Kleopátra 1.hely, Verebes 
Tamás 1.hely, Bauer Kristóf 2.hely, Hetzer Laura 2.hely, Berta Kenéz 
2.hely, Mező Éva 3.hely, Papp Henrietta 3.hely, Tamási Kristóf 3.hely, 
Mátyás Gergő 3.hely, Kovács Dávid 4. hely, Bartus Lili 4.hely, Erdei 
Péter 4. hely. 

Kiváló eredmények, 
úszásban, vízilabdában
A dorogi úszók és 
vízilabdások kiváló-
an szerepeltek az ok-
tóber 13-i hétvégén. 
Az úszók két arany-
nyal és egy ezüsttel, 
a vízilabdások pedig 
két győzelemmel tér-
hettek haza.
Meczger Sára (2005) 
az Új-Hullám SE ver-
senyzője 50 méteres 
mellúszásban első, 
100 méteres mel-
lúszásban pedig a 
második helyen vég-
zett a 25 méteres medencében megrendezett százhalombattai VIII. 
Matrica Kupa úszóversenyen. A dorogi versenyző az idei teljesít-
ménye alapján nemrégen újra bekerült a Magyar Úszó Szövetség 
Jövő Bajnokai Programjába. 
A Honvéd-Dorog serdülőcsapata két győzelemmel kezdte a Du-
nántúli vízilabda bajnokságot. A serdülők Mohácson játszották az 
első fordulót, ahol a házigazdákat 20 góllal, a székesfehérvári csa-
patot pedig 7 góllal győzték le.
Eredmények: Mohács 1. – BP. Honvéd Se Dorog 5-25, Bp. Honvéd 
Se Dorog – Fehérvári Vízilabda 14-7
Az Új-Hullám SE által a Bp. Honvéd SE-nek átadott csapat bizta-
tóan kezdte a 2018/19-es bajnokságot. Hasonlóan jó teljesítmény 
esetén a dobogóra is esélyes a Dunántúli Bajnokságban.



FARKAS ÉVA üvegtervező művész

2018. december 8. 17 óra

MEGHÍVÓ

ÜVEGEK

Dorog Város  
Képviselő-testülete nevében  
tisztelettel meghívjuk   

Farkas Éva üvegtervező művész  
ÜVEGEK című kiállítására.

A kiállítást megnyitja Wehner Tibor művészettörténész.
Elhangzik Bali János TranceParent című zeneműve,  
Horváth Béla oboaművész előadásában.

Helyszín:  
Dorogi József Attila Művelődési Ház,  

2510 DOROG, Otthon tér 1.


