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Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án

Az elmúlt években elhatároztuk, hogy meg-

újítjuk az vértanúkra való történelmi emlé-

kezésünket.

A tartalmi megújulást illetően elfogadtuk 

azt a kihívást, hogy legyünk képesek tör-

ténelmi összefüggések, évtizedeken, vagy 

akár évszázadokon átívelő folyamatok fel-

fogására. 

E történelmi folyamat elemzésének fényé-

ben társadalom lélektani folyamatok is ki-

rajzolódnak. Láthatjuk erényeinkből fakadó 

történelmi jelentőségű egyéni és közösségi 

cselekvéseinket és azok következményeit.

Ugyanilyen módon válnak láthatóvá hibá-

ink, tévedéseink és azok történelmi követ-

kezményei.

Mindeközben történelmi szemléletünk tör-

ténete is kibontakozik és akár tetszik, akár 

nem, de ki kell mondanunk, hogy történel-

mi szemléletünk, történet értékelésünk sem 

tud kitérni a globalizáció hatása elől.

Csak a komplex elemzések révén juthatunk valósághű történeti 

megállapításokhoz.

A befelé forduló szemlélet, a partikuláris korlátoltság a történet ér-

tékelés tévútjaira vezet.

Itt is érvényesül a rész és az egész viszonyát alakító holisztikus sza-

bályrendszer. Az önmegtartás és önfeladás kényes egyensúlyának 

szabályrendszere.

Erősödhet bennünk a meggyőződés, ha egy rész-elem beteljese-

désként éli meg magát, akkor az rövid úton széthullik, lebomlik 

az őt alkotó kisebb elemekre és átveszi a helyét egy olyan egység, 

mely a nagyobb rendszerhez való sikeresebb alkalmazkodás, il-

leszkedés révén életképesebb.

Elhatároztuk, hogy a Világostól Trianonig vezető történelmi utat, 

az események törvényszerű kapcsolódásaiból felépülő egységes 

folyamatként mutatjuk be egy négy részes történelmi játéksorozat-

ban.

Történelmi megemlékezésünk megújításának másik iránya formai 

változtatás volt.

Az évtizedeken át irodalmi színpadi eszköztár keretei között meg-

rendezésre kerülő megemlékezések kimerítették ezen eszköztár le-

hetőségeit. A klasszikustól eltérő, a kortárs művészet eszközeit bát-

ran alkalmazó rendezésben szerettük volna színre állítani az aradi 

vértanúkhoz kapcsolódó eszmetársítások megjelenítését.

Van mit megjeleníteni.   

A Világostól Trianonig vezető utat Kossuth kiegyezést ellenző nyi-

latkozatai sorában született romantikus hevülettel megalkotott 

képe érzékletesen mutatja:

„az lesz a sorsunk, hogy mi legyünk a máglya, melyen az osztrák sas 
megégettetik.”
A 1848-ban meggyújtott máglya lángjai 70 éven át eltérő erővel lo-

bogtak 1918-ig, az összeomlásig, amire 2 év múlva, 1920-ban  jeges 

zuhatagként ömlött a trianoni diktátum.

Tűz, víz, jég között vergődő kedélyünk azóta sem tud csitulni.

Az aradi vértanúkra emlékezés halálos csendjében fület, lelket sér-

tőn hangzanak föl Kemény Zsigmond egykori szava :

„48-ban igazság és népszerűség közt hézag volt, melyet csak önfelál-
dozással lehetett betömni.”
A vértanúkra való emlékezésből fakadó kötelezettségeink miatt 

kell, hogy fájjanak nekünk további szavai:

„A magyar nép nem köztársasági érzelmű, nem demokrata, az 
egyenlőségi tan neki nem való, abban megnyugvást nem lel.”
Az 1849. évi katasztrófa súlyos nemzeti megrázkódtatást okozott. 

Nemzeti kultúránkat, önképünket jelentősen befolyásoló személyi-

ségek egymásnak ellentmondó megnyilatkozásai bizonyították az 

1848-as események radikalizálódásával kapcsolatos vélemények 

megosztottságát.

Kossuth, mint nemzeti hős, mint felelőtlen álmodozó, Deák a haza 

megmentője, vagy, mint ’48 árulója, magyar szupremácia, nem-

zetiségi függetlenség, kiegyezés, dunai konföderáció, dualizmus, 

trializmus.

Kavargó eszmék, kavargó indulatok.

Nemzeti öndicsőítés, önostorozó keserűség hangzavarában ismé-

teljük újra a keményi szavakat:

az igazság és a népszerűség közötti hézagot csak önfeláldozással 
lehet betömni.
A nemzeti önrendelkezés és a nagyobb egységekhez való alkalmaz-

kodás, illeszkedés örök kérdésében, napjaink dilemmái közegében 

hangsúlyozzuk, hogy nem engedhetünk a népszerű hangoztatások 

öncsaló vonzásának és nem tévelyedhetünk nemzetrontó ámokfu-

tás újabb útjára.

Aki önmagát beteljesedésként éli meg és nem tud az önmegtartás 

és önfeladás kényes egyensúly megteremtésére irányuló cselekvé-

sek szabályainak megfelelni, az elemeire bomlik.

És akkor az igazság és a népszerűség közötti hézagot újra csak sú-

lyos áldozatokkal tudjuk majd betömni.

Az aradi vértanúkra, majd az őket követő XX. századi áldozatok tö-

megeire emlékezve fogalmazzuk meg, hogy ideje lenne már, hogy 

itt kelet és nyugat határán megleljük végre európai létünk kiegyen-

súlyozottságát.  
 Dr. Tittmann János

OKTÓBER 6-ÁN MEGEMLÉKEZTÜNK AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL. SOPSITS ÁRPÁD BALÁZS BÉLA-DÍJAS FILM- ÉS SZÍNHÁZI RENDEZŐ ÁLLÍ-

TOTTA SZÍNPADRA VÖRÖS ISTVÁN: A HALOTT MINDIG VISSZACSÓKOL CÍMŰ TÖRTÉNELMI JÁTÉKÁT. 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
61. évfordulója alkalmából rendezett városi 
megemlékezésen a dorogiak fejet hajtottak 
’56 eszméi, forradalmárainak és mártírjai-
nak emléke előtt, akik közül sokan életüket 
áldozták egy szabadabb és boldogabb Ma-
gyarországért. 

„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!”-

címmel zenés irodalmi összeállítást láthattak 
a megjelentek a Hősök terén, majd a koszo-
rúzással folytatódott a városi ünnepség.

Koszorút helyezett el a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzat nevében Po-
povics György, a megyei közgyűlés elnöke. 
Elhelyezte az emlékezés virágait Dorog Város 
Önkormányzata, a város nemzetiségi önkor-

mányzatai, közalapítványai, intézményei. 
A civil szervezetek: Dorog Város Barátainak 
Egyesülete, a Dorogi Vállalkozók Egyesülete, 
a Dorogi Ipartestület, a nyugdíjas egyesüle-
tek. Koszorúzott a Városi Rendőrkapitány-
ság, a Baumit Kft . a Richter Gedeon Vegyé-
szeti Gyár dorogi fióktelepe, a Promtávhő és 
a Hőerőmű Kft ., illetve több párt képviselői.

Fejet hajtottunk 1956 eszméi és hősei előtt

Anne Frank kiállítás 
a Zsigmondyban

Október 11-én Lőrincz Lívia intézményvezető megnyitotta a Zsig-

mondy középiskolában az amszterdami Anne Frank Ház „Ha az le-

hetek, aki vagyok” című vándorkiállítását.

„… ha az lehetek, aki vagyok.” - Ezeket a szavakat Anne írta a napló-

jába 1944. április 11-én. Családja ekkor már két éve bujkált amszter-

dami rejtekhelyén a német megszállás alatt lévő Hollandiában. A ki-

állítás első része Anne történetét meséli el. A kiállítás második, nem 

kevésbé érdekes része a napjainkban is meglévő diszkriminációt, 

kirekesztést mutatja be; mai fiatalok mesélik el, hogyan küzdenek 

meg mindezzel és mi minden tartozik identitásukhoz.    

A kiállítást két napos képzés előzte meg, ahol az iskola nyolc tanu-

lója részletesen megismerkedett az anyaggal, és az Anne Frank Ház 

képzőinek segítségével felkészültek arra, hogy a kiállítást a megnyi-

tó vendégeinek, majd diáktársaiknak, és az általános iskolák tanu-

lóinak bemutassák.

Európai Nyelvek Napja
Az idén is megünnepel-
ték az Európai Nyelvek 
Napját az Eötvös iskolá-
ban. Október 9-én az el-
sősöktől a legnagyob-
bakig mindenki készült 
németül, angolul, ma-
gyarul. A dalok, mesék, 
táncos-zenés darabok 
vidám délelőttöt te-
remtettek az iskolában.

Megújul a Bimbó utca 
Október 24-én az 
Észak-Dunántúli Vízmű 
Zrt. beruházásában 
és a Thermin Kft . kivi-
telezésében megkez-
dődtek a Bimbó utca 
víziközműveinek (víz-
vezetékek, szennyvíz-
csatorna) rekonstrukci-
ós munkálatai.

A kivitelezés várhatóan 
40 munkanapot vesz 
majd igénybe. A mun-
kálatokat követően a jövő év elején önkormányzati beruházás ke-
retében elkészül az utca út- és járdafelújítása is.
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„Akár az életem árán is elhárítottam volna azt, ami most történik Wit-
tenbergben.” 
Így fakadt ki Luther, miután Wartburg várában való kényszerű rejtőzkö-
dése időszakában hírét vette, hogy Wittenbergben a papok, szerzetesek 
egyre-másra házasságot kötnek, a laikusoknak is odanyújtják a kelyhet, 
az ostyát pedig nem emelik magasra, a maguk feje szerint prófétálnak.

Vajon mit mondana akkor, ha velünk együtt olvashatná a hírt, miszerint 
„Robotpap osztja az áldást Wittenbergben.”
A Blessu-2 nevű robotpap öt nyelven oszt áldást, és a reformáció kezde-
tének ötszáz éves évfordulója alkalmából állították szolgálatba a jelképes 
helyszínen. 

A robot felemeli a kezét, világít és (opcionális módon női vagy férfi han-
gon) a Bibliából idéz, majd áldást oszt. Van tartalékrobot is, ha elromlana.

A helyi egyházi szóvivő szerint az is volt a cél, hogy provokáljanak ez-
zel. Arra nem számítanak, hogy ez lenne a megoldás az Európa-szerte 
jellemző paphiányra. Mint mondta: „Nem akarjuk robotizálni az egyházi 
munkát, de arra kíváncsiak vagyunk, adhatunk-e teológiai távlatot egy 
gépnek.”
Luther Márton személyisége, élete, életműve a lázadó megújítás, a válto-
zás kínjainak és a szabadság drámájának csodálatos szimbóluma.

Luther kora az ember kultúra történetének, tudás történetének mozgal-
mas időszaka. 

Az értelem és a hit szükségszerű egysége formálódásának napjainkon is 
keresztülhaladó végtelen folyamata lutheri időszakában már érzékelhe-
tővé vált, hogy a hívő ember értelme nem tud kitérni a természetre és a 
természetifelettiekre vonatkozó kérdések elől. 

Sőt a hívő ember azt tapasztalta, hogy az értelmében felbukkanó egyre 
újabb és újabb kérdések egyre nagyobb erőfeszítésekre sarkalják értel-
mét, mert szinte állandó élménye a kételkedés.

De azt is megtapasztalta, hogy értelme csak a még megválaszolhatatlan 
kérdések elviseléséhez szükséges bizalom, türelem és remény által te-
remtett lelki feltételek között a legtermékenyebb.

És mindennek éppen a reménytelenség, a türelmetlenség és a gőgös 
hatalmaskodók által okozott összecsapások, megpróbáltatások, törté-
nelmünket terhelő szenvedéstörténetének körülményei között kellett 
megtörténnie.

Per pedes apostulorum, az apostolok lábán, azaz gyalog Rómába megy 
1510-ben.

Lehet, hogy a Sixtus-kápolnában még ott volt a mennyezetig érő fa áll-
ványzat, melyen Michelangelo festett. Raff aello a Vatikánban a pápa szo-
báiban festette, azokat a képeket, melyek ma Stanzák néven a leghíre-
sebb látnivalók közé tartoznak. Nem tudhatjuk, hogy egyáltalán látta e 
ezeket és, hogy ha igen, akkor hogyan hatottak rá.

Azt viszont tudjuk, hogy szimónia, az egyházi tisztségek anyagi úton való 
eladása, illetve megszerzése, a nepotizmus, rokonok, atyafiak egyházi 
tisztségbe juttatása, a pluralizmus, magas rangú tisztség-halmozás visz-
szataszító jelenségeivel kapcsolatban mély benyomásokat szerzett.

A vétkek következményeitől való megszabadulás pénzzel vásárolható le-
hetősége csak tovább bőszítette.

Luther fellázadt, mint írta: „Fura ember voltam én szerzetes testvéreim kö-
zött. Az Úristen higanya voltam, amit bedobott a halastóba…”
Luther Márton személyiségének, életútjának ellentmondásai bizonyítják 
a wittenbergi templom ajtót döngető reformáció értékeit és hatalmas 
erejét. Ez a történelmi folyamat hat és áthalad rajtunk. A jövőben is mun-
kálkodni fog utódaink lelkében és társadalmi közösségében, mindaddig, 
míg az ember már nem csak kínként éli meg a változásokat és végre nem 
menekül szabadsága elől.

Luther tanaiban tagadta az ember szabadságát, mintha nem vett volna 
tudomást arról, hogy Isten rábízta az emberre, hogy elfogadja e az Éden-
ben álló tudás fájára vonatkozó tiltást, vagy megszegi azt.

Az ember pedig élt a választás szabadságával. Ismerjük a bűnbe esés tör-
ténetét. Isten is megtapasztalhatta a következményeket. Véget ért a pa-
radicsomi ártatlanság. Amit második Ősapánk Káin utódai művelnek, az 
túltesz Isten legrosszabb várakozásain is. Csalódott teremtett lényében.

Harmadik Ősapánknak Noénak köszönhetjük a túlélést, de időközben, 
mintha Isten is beletörődött volna abba, hogy a világban pedig létezik a 
rossz és ezzel a jó és a rossz közötti választás szabadságának örök terhét 
helyezte vállunkra.

Luther is élt a választás szabadságával, hi-
szen minden kísérlet, kísértés és fenyege-
tés ellenére nem vonta vissza tanait.

Az egyéni szabadság ügyét szolgálja azzal, 
hogy életművével rombolja a vallás intéz-
ményrendszerét, támadja a tekintélyt.

A hit általi üdvözülés eszközéül a nép szá-
mára hozzáférhetővé teszi a Bibliát azáltal, 
hogy lefordítja német nyelvre. Az Írás így a 
tömegkultúra részévé vált, hiszen töme-
gesen nyomtatták, tömegesen olvasták. 
Luther csalódása és felindulása bizonyít-
ja, hogy újabb ellentmondásba botlott, 
hiszen meg kellett élnie, hogy az szent sorokat mindenki úgy értelmezi, 
ahogy akarja, hivatkozással arra, hogy az általa is igen nagy tisztelettel 
emlegetett eredeti forrásban nem olvasható az, hogy kizárólag Luther 
Márton értelmezése az egyedül helyes.

Határozottan fellép az egyházi tekintélyek ellen, 1510-ben nyilvánosan 
máglyára veti a pápai bullát.  Talán alulértékeli, vagy nem méri fel csele-
kedeteinek társadalmi példamutató erejét, mert amikor a parasztok ne-
kirontanak a feudális hatalmi hierarchia világi rendszerének és felgyújt-
ják uraik kastélyait, akkor rendért kiált és elítéli a lázadó csőcseléket.

1525-ben így ír: „Épp ezért hagyjatok csak mindenkit, aki titokban, vagy 
nyíltan lázadókat csap agyon, gyilkol meg, vagy szúr le; ne feledjétek, nincs 
undorítóbb, ártalmasabb, és ördögibb, mint egy lázadó.”
Írja mindezt Luther a lázadó, aki Antikrisztusnak nevezi a pápát.

 Luther Márton munkássága a reformáció történelmi folyamatának egy 
felbecsülhetetlen értékű eleme, mely világosan rámutat a szabadság a 
rendteremtő alávetettség, a rendet, nyugalmat sugárzó tradíció és a vál-
tozások közötti feszültségekre, ellentmondásokra és a mindezek között 
úton lévő ember megvilágosodásaira, kétségeire, örömeire, szorongása-
ira. 

Nagyon mély a valamitől való szabadság és a valamiért való szabadság 
között tátongó szakadék.

Korunknak is tagadhatatlan tömeglélektani terhe a negatív szabadság, 
azaz a valamitől való megszabadulás élvezete. Ugyanilyen tömeges je-
lenség a cselekvő szabadság terhei, felelőssége előli menekülés.

Ha nincsenek meg a szabad, autonóm, produktív egyéniség kialakulásá-
nak kulturális, gazdasági, politikai feltételei, akkor az egyén feladja ma-
gát és törzsi, nemzettségi, vallási, a rög és a közös vér szimbólumaival is 
körülírt tömeg oltalma alá vonul.

Ez meghatározza, behatárolja közösségi, társadalmi szolidaritás vállalási 
aktivitását is.

Csak az úgynevezett elsődleges kötődéseken alapuló, tehát a nemzettsé-
gi, vallási, a rög és vérközösség határain belül élőkkel gondolkodik úgy, 
mint együttérzésére, segítő szándékára joggal számító polgártársi, honfi-
társi egyénekkel.

E körön kívüliek az idegenek, aktuálisan szólva: a migránsok.

E társadalom lélektani bugyrokban botladozva utat kereső katolikus 
pápa is reformátorrá válik, mikor kijelenti, hogy Isten nem államokat, ha-
nem az embert teremtette, méghozzá testvéri egyenlőségben, és, hogy 
még tovább növekedjen a már így is szinte elviselhetetlen feszültség és 
zavar, még hozzáteszi, hogy az egyén biztonságának fontossága, értéke 
felülmúlja a nemzetek biztonságának fontosságát.

Mindezek láttán csoda-e, hogy határozott társadalmi jelenség az aláve-
tettség elfogadása ígért, kilátásba helyezett szeretetért, gondoskodásért, 
és az akár szabadságkorlátozásért cserébe kapott rend üveggyöngy káp-
rázatáért.

A reformáció halhatatlan folyamat és életünk egészét magába foglalja. 
Ereje az egyéni és közösségi lelkületben lakozó ellentmondások feszült-
ségéből ered.

Története hosszú és rajtunk áthaladva végtelen.

Keresztezhetik útját vallások, felekezetek, kultúrák, civilizációs katakliz-
mák, de tántoríthatatlan marad, mivel mindig lesz ember, ki lelkében 
hordozza.

Ember, ki Isten képmására teremtetett. 
Dr. Tittmann János

A Zene világnapján emlékeztünk meg a 
Reformáció 500. évfordulójáról
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A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány – mint azt minden esz-
tendőben meghirdeti – városunk szépítéséért, kulturális és 
szellemi életének fejlesztéséért, a város hírnevének erősíté-
séért cselekvő dorogi személyeket, csoportokat kívánja elis-
merésben részesíteni. Ezzel célja segíteni az egészséges lokál-
patriotizmus kialakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, 
népszokások megőrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak ösz-
szefogását lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.
Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünnepélyes keretek 
között adja át az arra érdemeseknek a „DOROGIAK DORO-
GÉRT” elnevezésű oklevelet, plakettet és a vele járó jutalmat. 
E nemes hagyományt követve ebben az évben is sor kerül ha-
sonló keretek között a díjak átadására.
A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek Dorog város polgá-
rai, a hivatali intézmények vezetői, a társadalmi- és gazdasági 
szervezetek vezetői. Ehhez kérjük a dorogiak segítségét.
A javaslatokat megfelelő indoklással ellátva 2017. november 
30-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány részére. Cím: Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár, 2510 Dorog, Bécsi út 42.
Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javaslattevő támogatásu-
kat!

Dankó József kuratóriumi elnök

Dorogiak Dorogért 
Alapítvány felhívása

2017. október 31.
Dorogi Helyi Közösség

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDÖTT A DOROG, A DINAMIKUS ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
VÁROSA CÍMŰ HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA

A Dorogi Helyi Közösség sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16 kódszá-
mú Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közös-
ségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva, amelynek 
keretében lehetőség nyílik olyan kisebb fejlesztések megvalósítására, amelyek 
a helyi közösségek, civil szervezetek, kulturális szakemberek bevonásával fog-
nak megvalósulni.
A Helyi Akciócsoport vezetője Dorog Város Önkormányzata, az akciócsoport-
ban a közszféra mellett civil szervezetek és vállalkozások is helyet kaptak.
A munkaszervezeti feladatokat a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület (szék-
helye: 2510 Dorog Bécsi út 42. e-mail: info@dorogikozosseg.hu, weboldal: 
dorogikozosseg.hu, telefon: 06 33 509 640/16-os mellék, képviselőjének neve: 
Szekér Zoltán) látja el.
Bővebb információt a programról a munkaszervezet elérhetőségein kaphat-
nak az érdeklődők. A szervezet honlapja november közepétől indul el, az első 
helyi felhívások, amelyek a helyi közösségek programjai megvalósítását segí-
tik 2018 tavaszán jelennek meg.
TOP-7.1.1-16-2016-00020 kódszámú, Dorog a dinamikus és fenntartható fej-
lődés városa c program keretösszege: 250.000.000 Ft, melynek 2/3 része Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), 1/3 része Európai Szociális Alap-
ból (ESZA) alapból valósul meg a Magyar Állam társfinanszírozása mellett. Az 
ERFA keret terhére történik a munkaszervezet támogatása, melynek összege 
37.500.000Ft A projekt támogatási intenzitása: 100%. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Kincsvadászat ihlette a Kalandorka motívumait
A tavaszi szünet előtt elkészült és dr. Tittmann János polgármester ünnepélyesen átadta a gyerekeknek Dorog új kalandos játszóterét 
az Iskola utcában. A Kalandorkát sok kisgyermek fedezte fel az elmúlt hónapokban. Ősszel a fogadóépület és a függőpálya oszlopai is 
megszínesedtek.
Kapa Melinda festőművészt, a Petőfi iskola rajztanárnőjét 
kérdeztük arról, mi adta az ihletet a mesés festéshez.

Hónapok óta gondolkodtam, milyen festést kapjon az 
épület és az oszlopok. A teret az óvodások és a kisisko-
lások veszik birtokukba nap mint nap, ezért az ő igé-
nyeikhez igazodva alakítottam ki a mesés kompozíciót. 
Megfigyeltem, hogy a szerepjátékok nagyon népszerűek 
a Kalandorkában, a hajózás és a kincsvadászat. A belső 
oldal a legszínesebb, ami egy dzsungelt idéz, némiképp 
ellensúlyozza a kevés zöldfelületet. Az állatokkal sikerült 
örömet szerezni a gyerekeknek, akik szívesen fedezik fel 
a részleteket. A viharos tenger, a kalózhajó az utca felől 
látható, utal a játszótér központi elemére.

Valóban megjelent a várfal és a víz élővilága. De emellett 
számos nonfiguratív motívum is helyet kapott.
Megidéztem a Petőfi iskola egykor itt állt „romos várát”, 
és számos figurális elemet. Az oszlopok formája miatt 

a nonfiguratív festés adta magát. A leglényegesebb 
szempont az volt számomra, hogy színes, letisztult, de-
koratív felületek legyenek, amellyel még inkább felhív-
juk a gyerekek figyelmét arra, milyen jó, mozgásos ki-
kacsolódási lehetőséget kínál számukra a Kalandorka. 

Mióta, és mennyit dolgozott a festésen?
Szeptember közepén kezdtem a munkát, minden sza-
badidőmet és a hétvégéimet is itt töltöttem. Az eső és 
a párás levegő sokszor akadályozott a munkában, az 
oszlopoknál előfordult, hogy többször is újra kellett fes-
teni a felületeket. A nehézségek ellenére örülök ennek 
a felkérésnek, Dorog legkulturáltabb játszóterét még 
látványosabbá, még szebbé varázsolhattam. Szívmel-
engető érzés a sok pozitív megerősítés, hiszen a festés 
alatt sokan megismertek, szinte barátként üdvözölnek, 
érdeklődnek, bíztatnak.          

M. T.

Tök jól érezték magukat
Tök jó napot tartottak a 
Petőfi iskolában október 
27-én. A halloween-es 
sütik megkóstolása előtt 
számos tökös feladat várt 
a gyerekekre, akik közül 
sokan ijesztő jelmezben 
érkeztek a különleges nap-
ra a Petőfibe.

Nyelvgyakorlás élményekkel
Tizenegy cserediák és két tanárnő érkezett német 
testvérvárosunkból október közepén a dorogi is-
kolásokhoz. Az együtt eltöltött néhány nap kiváló 
alkalmat teremtett a dorogi diákoknak a német 
nyelv gyakorlására. A testvérvárosunkból érkezett 
tanulók bejárták a környéket: ellátogattak Szent-
endrére, Esztergomba, de természetesen Dorog 
nevezetességeivel is megismerkedtek. Májusban 
a dorogiak látogatnak majd el Wendlingenbe a 
cserediák-program során.

HATÓ FEJLŐDÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉS 
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Képviselők 
fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő 

telefonon és e-mailen elérhető: 30/947-
71-86, beres.a@hdsnet.hu

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban  
november 22-én 16-17 óra között tartja 
fogadónapját. Telefonos egyeztetés: 
30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő 
minden hónap első keddjén 15-17 óra 
között, az Eötvös iskola földszinti tan-
termében tartja fogadóóráját. A képvi-
selő telefonon és e-mailen is elérhető: 
30/296-9711, finta.a@t-email.hu

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati 
képviselő minden hónap páros hétfőjén 
14-16 óra között tartja fogadóóráit a Pe-
tőfi iskolában. A képviselő telefonon és 
e-mailen is elérhető: 30/994-9019, jasz-
berenyi_karoly@freemail.hu

KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő te-
lefonon elérhető. Tel.: 30/330-2622 vagy 
33/431-915

MOLNÁR ALBERT önkormányzati képvise-
lő telefonon elérhető. Tel.: 30/993-4599

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő 
14-én 16-17 óra között tartja fogadónap-
ját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp.). 
Telefon, e-mail: 70/367-1099, polonyi.
zsolt@jobbik.hu

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő te-
lefonon elérhető: 70/908-5558

SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képvi-
selő telefonon elérhető: 30/970-8203.

Fogadónapok 
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester

DEÁK FERENC alpolgármester és 

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző

2017. november 23-án 8-12 óra között tartja 
fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:   1,00 μg/m3

előírt határértéke:   125 μg/m3

a mért átlag a határérték:  0,80 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)

átlagértéke:   19,50 μg/m3

előírt határértéke:   85 μg/m3

a mért átlag a határérték:  22,94 %-a
3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke:   788 μg/m3

előírt határértéke:   5000 μg/m3

a mért átlag a határérték:  15,76 %-a
4. Ózon (O3)

átlagértéke:   58,33μg/m3

előírt határértéke:   120 μg/m3

a mért átlag a határérték:  48,61 %-a
5. Ülepedő por (PM10)

átlagértéke:   21,82 μg/m3

előírt határértéke:   50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték:  43,64%-a
Határérték túllépés nem történt.

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
SZEPTEMBER 24-OKTÓBER 23.
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Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Sáska   
Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 
79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarke-
ting@dorog.hu;        Dorogi Programok
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Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
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Testületi hírek
DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

OKTÓBER 27-ÉN A AZ ALÁBBI NAPIRENDEKRŐL 

DÖNTÖTT

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti idő-
ben hozott döntésekről, fontosabb esemé-
nyekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának 2017. 
évi önkormányzati költségvetésről szóló 
3/2017. (II.10.) számú rendelet módosítása 

3.) Hétszínvirág Óvoda 2017/2018-as munka-
tervének elfogadása 

4.) Petőfi Óvoda 2017/2018-as munkatervének 
elfogadása 

5.) Zrínyi Óvoda 2017/2018-as munkatervének 
elfogadása 

6.) A tatabányai tankerületi központ 2017-2022 
évre szóló fejlesztési tervének véleménye-
zése 

7.) „Dorog, Iskola u. 1. szám alatti ingatlanon 
(dorogi 725/7 hrsz.) birkózó csarnok-fej-
lesztés építés-szerelés kivitelezés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárása 

8.) Pályázati kiírás, új köztéri alkotásra az 1848-
49 évi szabadságharc 170. évfordulójának 
az emlékére, a Petőfi téren 

9.) Önkormányzati ingatlanvásárlás 

10.) Egyesületek székhely használati kérelme

11.) Dorogi Futball Szolgáltató Kft . kérelme 

12.) LÉTHÉ Temetkezési Kft . kérelme 

13.) A 2017. évi közmeghallgatás időpontjának 
kitűzése és napirendjének meghatározása

Zárt ülés:
1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanu-

lók 2017/18. tanév I. féléves támogatása 

Résztelek: www.dorog.hu, Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár

Kovács Lajos emlékére
„Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te 
dicsőséged azoknak fiain.”
„És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi 
rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandó-
vá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állan-
dóvá!” 

Zsoltárok könyve 90. rész

Mintha meghallgattatott volna a könyörgés.

Íme újra egy ember Lajos, Kovács Lajos , kinek 
életútja csitíthatja nyugtalan kételyek borzolta  
bensőnket.

Aki gondolkodik, szorgoskodik, törekszik, alkot, 
dolgozik, az részesülhet a kegyben.

Nem azért, mert kevély, önelégültséggel tekinthet 
végig alkotásain, hanem azért, mert megvan ben-
ne az alázat, ami kételkedésekben, új utak keresé-
sében, a nyitott lélek kifogyhatatlan törekvéseiben 
hajtja, űzi tehetségét kibontó állhatatossággal az 
úton, mely végessége ellenére is végtelen.

Mert Lajos, Kovács Lajos, lelke is bírta a terhet, 
hogy apró, finom részletek feltárása, nagyobb 
rendszerbe foglalása szerényen, talán felfoghatat-
lan nagyság szolgálatában járuljon hozzá a kitelje-
sedéshez.

Lajos, veled együtt fogalmazzuk közös fohászun-
kat:

Add meg sors, add meg ismeretlen, hitemben, re-
ményemben, szeretetemben élő Isten, hogy csele-
kedeteim bírják az idők terheit.

Szurkálnak, óvnak tudós orvosok,
írnak is nékem, én hát olvasok.
S „dolgozom”, imhol e papírhalom -
a működésben van a nyugalom.

Lajos néhány napja a Zene Világnapján idézte Jó-
zsef Attilát.

A Zene Világnapján, amikor az éneklő egyház dala-
it hallgatva, Luther Mártonra is emlékeztünk.

Az élet közepette – mondotta Martin Luther doktor 
– a halál közepette vagyunk. Mert számos és halá-
los nyavalyáknak és vakeseteknek vagyunk alávet-
ve: itt általveri magát valaki, más amott összerogy, 
sebekben fekszik megint más, mígnem elvérzik.

Istenre van szükségünk minden órában, hogy meg-
őrizzen és megtartson.

A megőrzés és megtartás képessége is kegyaján-
dék.

Lajos, lesz lehetőségünk e kegyajándékod átvé-
telére, akkor amikor eleven alkotásaidban élő 

személyeddel 
fogunk újra és 
újra találkoz-
ni. A megőrzés 
és megtartás 
kegyajándéká-
ban részesíted 
m i n d a z o k a t , 
akik képesek 
a hagyatékodban rejlő sorsközösségben megélni 
önmagukat.

Asztali beszélgetése során Luther doktor azt 
mondta, hogy a halál félelme, nem egyéb, mint a 
halál maga.

Kovács Lajos most előttünk járva megélte azt, 
amiről a Zsoltárok Könyve 56. részében szólnak e 
sorok

„Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony 
az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt 
az életnek világosságában.”
Szeretetünk, reményünk és hitünk szerint Kovács 
Lajos tekintetét kitölti az a fény, mely beteljesedett 
élete és lelkének nyugalma forrásaiból táplált örök 
világosság.

Dr. Tittmann János
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Ismét remekeltek a birkózók 33 érmet 
szereztek 
úszóink
A Új-Hullám SE úszói október 21-én, 
szombaton részt vettek a Komárom-Esz-
tergom megyei bajnokság második 
fordulóján Esztergomban, ahonnan 13 
arannyal, 13 ezüsttel és 7 bronzzal tértek 
haza. A versenyen a 2007-es és fiatalabb 
korcsoportunk is részt vett. Gratulálunk a 
szép eredményekhez!

138 km  az
Országfutáson

Október 21-én immár ha-
todik alkalommal rendez-
ték meg az Országfutás 
elnevezésű eseményt. Az 
ötletgazda, Vadász Vince 
két éve azzal a kezdemé-
nyezéssel fordult a futó-
közösségekhez az ország-
ban, hogy csatlakozzanak 
hozzá és az így összegyűj-
tött kilométerekkel jelké-

pesen fussák körbe az országot. Az ötlet viharos gyorsasággal lett egyre 
népszerűbb, így minden március 15. és október 23. közeli szombaton 
újra közös edzésre invitálják a futókat a közösségek.

Szombaton délelőtt a Dorogi Futókör is két alkalommal hirdetett egy 
könnyen teljesíthető kört a városban, amelyre több mint harmincan je-
lentkeztek. Így sikerült a közös futások alkalmával 138 km-t összegyűj-
teni.

Külön gratuláció illeti Fülöp Juditot és Peer Krisztinát, akik szombaton 
teljesítették az első félmaratonjukat. A lányok segítőnek Sárdi Tamást, 
a BSI futónagykövetét kérték fel, a frissítést pedig a szintén Futókörös 
Szegvári József oldotta meg számukra. A lányok egyenletes tempóban, 
szuper idővel, 2 óra 15 perc alatt futották le a 21 km-es távot. Igazán szép 
teljesítmény, hiszen a lányok a SARPI-Dorog Futófesztiválon még a 14 
km-es távon indultak.

K.Cs.

Barangoló Kalandorok 
az „egri várban”
Felfedezték a legendás Egri csillagok című film forgatásának 
helyszínét a dorogi túrázók. A kirándulást a Barangoló Kalando-
rok szervezték és új, gyönyörű, izgalmas helyekre vezették el a 
kicsiket és nagyokat. Csobánkáról indultak, majd útközben meg-
nézték a Teve-sziklát és a Mackó-barlangot is. Úti céljuk az ikoni-
kussá vált film egyik helyszíne, Pilisborosjenő volt, azon belül is 
az “egri vár”. A 9 km-es távot végül 134-en teljesítették, köztük jó 
néhányan most először – de reméljük nem utoljára - csatlakoztak 
a vidám társasághoz.

Október 21-én, szombaton került megrende-
zésre a diák I. korosztály számára az országos 
bajnokság döntője. A versenynek Szentes vá-
rosa adott otthont, ahol 198 versenyző lépett 
szőnyegre, ebből 12-en Dorogról.

Eredmények:

32 kg Mede Rajmund 3. helyezés

50 kg Kismóni Ágost 3. helyezés

50 kg Papp Barnabás 3. helyezés

69 kg Varga Kerecsen 3. helyezés

85 kg Bazsó Adolf 2. helyezés

Szintén aznap került megrendezésre a kadet 
szabadfogású lány és fiú országos bajnok-
ság. A versenynek Kecskemét városa adott 
otthont, ahol 175-en versenyző mérlegelt, 
ebből 5-en Dorogról.

Eredményeink:

Lányoknál:
46 kg Makó Johanna 3. helyezés

70 kg Keresztesi Dóra 5. helyezés

Fiúknál:
100 kg Rajos Richard 5. helyezés

A versenyen történt egy érdekes eset: Put-
noki Zsolt a 69 kg döntőjében várta ellenfe-
lét, aki sérülten érkezett és így nem tudott 
kiállni. Nem a sérült versenyző lépett vissza, 
hanem Zsolti. Nagyon szép gesztus volt tőle!

Ezt hívják fair play-nek
Hajrá DNC!



KÖZMEGHALLGATÁS
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. novem-

ber 23-án 15.00 órakor közmeghallgatást tart a Polgármesteri 

Hivatal „A” épületének dísztermében.

A közmeghallgatás napirendje:

1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetése teljesítéséről

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi felújításairól, be-

ruházásairól

3.) Tájékoztató a 2018. évi tervekről.

4.) Egyebek

Dorog, 2017. október 27.

  Dr. Tittmann János sk.

         polgármester

Szervezők: Dorog Város Önkormányzata, Dorogi Vállalkozók Egyesülete, Egyházak

DOROGON – 2017

DECEMBER 2. 15-19:00

17:00

Adventi vásár a Schmidt Sándor Agorán

Ökumenikus szabadtéri gyertyagyújtó 
szentmise és Istentisztelet 
a Hősök terén

DECEMBER 9. 15-18:00 VI. Szeretetlánc a Schmidt Sándor 
Agorán – Jótékonysági kézműves vásár 
és karácsonyi játékok a dorogi óvodák 
szervezésében

DECEMBER 16. 15-19:00

16:00

Adventi vásár a Schmidt Sándor Agorán

Angolszász karácsony városunk 
diákjainak közreműködésével

DECEMBER 23. 15-19:00

16:00

Adventi vásár a Schmidt Sándor Agorán

Sváb karácsony dorogi diákok 
részvételével

Kalandos Karácsony – Apák és gyerekek 
rejtélyes délutánja (agora, Hősök tere, 
Mária-barlang) 

Regisztráció: varosmarketing@dorog.hu

További részletek az iskolákban novem-
ber végén elhelyezett szórólapokon!


