BOROK, ÍZEK, HANGULATOK
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AZ ÉV PEDAGÓGUSA
GYÖRGYNÉ KÖRMÖCZI
RENÁTA 2. OLDAL
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SIKERES ZÖLD
GONDOLATOK
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HAGYOMÁNY ÉS
HELYTÁLLÁS
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Túra az Északi-sarkkörön túlra
A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) május végén 18 napos túrát szervezett Norvégiába. A
„célt” Európa északi csücske, a Nordkapp jelentette.

CSAPATUNK A NORDKAPP 300 MÉTER MAGAS
PLATÓJÁN, AZ ÉSZAKI SZÉLESSÉG 71°-ÁN
A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) május végén indított 18 napos norvégiai túrája sikeresen befejeződött. A „célt” Európa északi
csücske, a Nordkapp jelentette, bár tekintve az ország rendkívül bonyolult úthálóza-

tát, a tényleges program itt vette kezdetét.
A Nordkapp 2017-expedíció (az „expedíció” fogalma a túra tanulmányút jellegét,
illetve ismeretterjesztő jellegű vállalásait
hivatott kifejezni) tagjai: Andor Mária, Benkovics-Molnár Györgyi, Ostyáni János és e
cikk szerzője, Szlovákia, Csehország, Németország, Dánia, Svédország, Finnország
érintésével, közel 3600 kilométeres utat
legyűrve érkezett meg a túra tulajdonképpeni kiindulópontjára. Csapatunk innen
vette célba a déli Stavangert, miközben
számos természeti és kulturális látnivalót
érintett. Programunk összeállításában és
annak megvalósításában, Norvégiában élő
honfitársaink segítettek bennünket, általuk megismerkedhettünk a helyi szokásokkal. Az ország teljes észak-déli átszelése
közben ellátogattunk három nagyvárosba,
Trondheimbe, Bergenbe és Stavangerbe is,

de a fő programpontokat Nordkapp mellett olyan természeti látnivalók jelentették,
mint az ország legjelentősebb gleccserei és
fjordjai.
Nagyszerű érzés volt magyar barátokra lelni Norvégiában, akik nemcsak kalauzaink,
lelkes túravezetőink voltak, de otthonaikat
is önzetlenül megosztották velünk.
Meghatározó élményünk az Északi-sarkkör átlépése, az állandó világosság megtapasztalása, a tajga- és tundraövezet jellegzetességeinek megismerése volt, de a
sarkvidéki tájon tett hótalpas barangolás,
és a minden várakozást felülmúló tengeri horgászatot is mélyen emlékezetünkbe
véstük. Az út tapasztalatait várhatóan októberre egy rendhagyó útikalauzban foglaljuk majd össze, és vetítettképes előadás
megtartását is tervezzük.
Lieber Tamás

A pedagógusokat köszöntötte a város
Június 1-jén a művelődési házban rendezte meg Dorog Város Önkormányzata a Pedagógus Napot. Az idén Györgyné Körmöczi
Renáta érdemelte ki Az Év Pedagógusa kitüntetést.
Dr. Tittmann János polgármester
köszöntötte a mintegy 230 városi
pedagógust. – Jó hagyományunkhoz híven ezen a napon ünnepelni
jöttünk össze. Ünnepelni és egyben
tiszteletünket, megbecsülésünket
kifejezni azoknak az embereknek,
Hölgyeknek és Uraknak, akik a pedagógus pályát választották élethivatásként. A civilizáció és kultúra
életünket átfogó rendszereiben a
pedagógusok – a bölcsődei gondozóktól az óvónőkön, a tanítókon,
tanárokon keresztül – a családoknak nyújtanak segítséget abban, hogy a gyermekek
megtanulják az eligazodást egyre gyorsuló
világunkban - hangsúlyozta. Az ünnepség
folytatásaként a Dorog Város Képviselő-testülete által alapított és adományozott Az Év Pedagógusa kitüntetés átadása
következett. A városvezetés 2017-ben Az Év
Pedagógusa díjat, munkájának elismeréséül Györgyné Körmöczi Renátának, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor
Tagiskolája pedagógusa részére adományozta.
Györgyné Körmöczi Renáta rendkívül dinamikus, a testnevelés és az egészséges
életmódra nevelés iránt elkötelezett pedagógus. Pályafutása során a kézilabda
sportágban elsajátított játékosi és edzői
tapasztalatait folyamatosan építi be tan2

tárgyi, sportszakmai tevékenységébe.
A testnevelés műveltségterületen szerzett
tanítói diplomája mellé számos tanulás- és
tanítás módszertani, valamint sportedzői
képesítést szerzett. Számos pályázaton
szerepelt sikerrel, amelyeket beépített munkájába. Oroszlánrészt vállalva irányította az iskola 100 éves
évfordulója alkalmából rendezett
Sportágválasztó nap programjait –
hangzott méltatásának egy részletében.
Előkészítő munkát végzett az Aquatics Day, az Országfutás, a Sulisprint,
majd a Sarpi Városfutásokon, valamint a Dorogi Futókör elindításában.
Györgyné Körmöczi Renáta kiemelkedően aktív, színvonalas, értékteremtő pedagógiai munkájával, empatikus,
kooperatív személyiségével kivívta a tan-

testület, a szülők és a tanulók elismerését,
szeretetét.
Pedagógusi, sportszakemberi munkássága
révén nem csak az iskolája, hanem Dorog
városa sportszakmai hírnevét is öregbíti.
2017-ben több óvodapedagógus, gondozó
és gyógypedagógus vonul nyugdíjba. Értékes szakmai tevékenységüket elismerve,
dr. Tittmann János polgármester virágcsokorral köszöntötte őket, név szerint:
Csiszárné Molnár Ildikót, Szányi Ferencnét
(Petőfi Sándor Óvoda), Meiczinger Péternét, Zdousek Editet és Éberhardt Jánosnét
(Hétszínvirág Óvoda), illetve a Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársát, Ráblné Jákli
Máriát.

ÚJRA TALÁLKOZTAK
A Petőfi-iskola nyugdíjas pedagógusai
rendszeresen szerveznek találkozókat,
legutóbb június 1-jén gyűltek össze.
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KOSBOR 2017: gitárművészet olasz gasztronómiával
Június 9-10-én rendezte meg a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület a Kosbor 2017 fesztivált, amelynek központi témái idén a
gitárzene és Olaszország voltak. A kétnapos rendezvényen a látogatók válogathattak az igényes koncertek, a gasztronómiai különlegességek és a borkiválóságok között.

Petruska nyitókoncertje után a Piliscsévi
Pincefalu Egyesület tagjai – köztük szőlész-borász, borszakértő és sommelier
végzettségű szakemberek – a kiállított
nedűket kóstolgatták. A zsűri a Fesztivál
Borát sajátos szempontok szerint választotta ki. Mivel az idei Kosbor Olaszország
hangulatát idézte meg, ezért az a bor lett a
kiválasztott, amely a legjobban idézte meg
a mediterrán életérzést. A kitüntető címet
végül a Bősze Pincészet Szürkebarátja
nyerte el, különdíjas a Kostel Borászat Kékfrankos Roséja lett. A nyertes italokon kívül
a Szivek Pince, a Fülöp Pince, a Kősziklás
Borászat, Ősi Gábor, a Zsirai Pincészet, a
Mokos Családi Pincészet és Farkas Dezső
volt jelen a rendezvényen, akik legkiválóbb

termékeiket hozták el a kóstoltatásra,
a kilátogatók legnagyobb örömére.
Az esti muzsikáról a dorogi kötődésű
virtuóz, Lattmann Béla és barátai gondoskodtak. A zenekarhoz Nika csatlakozott, aki beénekelte a teret. Őket a
Made In zenekar bulizenéje követte,
majd DJ Tomy Slow pörgette a lemezeket az utcabálon.
Szombaton délelőtt a gyerekeké volt
a tér, akik a Gyerek Kosboron készíthették el saját pizzáikat valódi olasz alapanyagokból. Míg sültek a remekek, limonádékészítő versenyen mérhették össze
tudásukat. A kisebbeket kosárhinta és népi
fajátékok várták a hűs parkban.
Kísérő rendezvényként az Ünnepi Könyv-

hét is jelen volt a fesztiválon. Dankó József
alpolgármester kérdezte Sediánszky Nórát
Velence útvesztői című könyvéről. A Peron
Music Alapítvány – a Margaret Island felfedezője! – az idén is két friss hazai zenekarral
örvendeztette meg a fesztivál közönségét.
Az esti jókedvet a Fool Moon, a hazai acapella zene kiválósága alapozta meg. A Pilisi
Kolibri Tánc Egyesület fiataljai tovább fokozták a hangulatot, majd nagykoncertet
adott a Margaret Island. Az estet utcabál
zárta.

Csíksomlyói búcsú, templom-támogatás, emléklap átadás

Testvértelepülésünk,
Felsőboldogfalva
meghívását elfogadva harminc fős delegáció utazott Székelyföldre Dorog város képviseletében. A dr. Tittmann János polgármester által vezetett küldöttséget Sándor
József felsőboldogfalvai polgármester és a
képviselők június 2-án fogadták a művelő-
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dési házban. A szíves fogadtatás másnapján, a csíksomlyói búcsúra zarándokolt el
a küldöttség, ahol több százezer emberrel
egyetemben közösen hallgatták meg a misét a pünkösdöt megelőző nap, a 2017-es
búcsú mottója - Tarts meg minket őseink
szent hitében! – jegyében.
A csíksomlyói mise másnapján a felsőboldogfalvai református templomban várta
a dorogiakat Moldovan Radu lelkipásztor.
Dr. Tittmann János polgármester a műemlék épület felújításának támogatására - a
2017. évi költségvetési rendeletünkben elkülönített – pénzösszegről szóló oklevelet
átadta a lelkipásztornak. Moldovan Radu
bemutatta a műemléket. A ma álló református templom elődjének története a 12.
századig, jóval a reformáció előtti időkre
vezethető vissza. Építésében három korszak különböztethető meg: az 1241-es tatárjárást megelőző időszak, a 13. századi,
amikor elkészült a templomhajó és annak
déli és nyugati oldalán található kapui, valamint a déli oldalon található csúcsíves
ablak. A templom jelenlegi formáját a harmadik építési szakaszban, a 15. században
nyerte el. Akkor építették hozzá a mai szen-

télyt, támpillérekkel megerősítették a hajót és a nyugati homlokzat elé felépítették
a tornyot. A templomban látható, 1974-ben
feltárt falképek a 15. század első felének
művészi remekei. A kazettás mennyezet
1670-ben készült. A torony végleges, mai
alakját 1869-ben, a régi torony megmagasításával nyerte el.
Az oklevél átadását követően Elismerő Emléklapot adott át a templomban dr. Tittmann János Dorog Város Képviselő-testülete nevében Bende György részére,
kiemelkedő egyházi és közéleti munkásságának elismeréséért.
A dorogi küldöttség június 5-én tért haza
Székelyföldről.
3
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ZÖLD GONDOLAT:
eötvösös sikerek Szentesen

A Szentesi Szivárvány Művészeti Iskola és az SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék
immár 8. alkalommal országos képzőművészeti verseny hirdetettt ZÖLD GONDOLAT címmel, felhívva a diákok figyelmét a veszélyeztetett állatokra és növényekre, a természet
védelmének jelentőségére.
A három fordulós verseny iskolai válogatóval kezdődött, majd következett az elődöntő amikor
a pályázati anyagot kellett a Szivárvány Művészeti Iskolába beküldeni. A feladat: A versenyző
lakóhelyén vagy annak közelében található védett növényről és/vagy állatról bármely festészeti vagy grafikai technikával plakát készítése. A versenyre 61 intézményből 753 pályamunka
érkezett be. Az Eötvös Alkotókör négy pályamunkát küldött be, ebből három pályázó a döntőbe is meghívást kapott, amelyet
május 20-án tartottak. Alkotókörünkből Limpár Csenge korcsoportjában második helyezést ért
el, Mihalovics Panka különdíjas
lett, Zibák Fanni pedig dicsérő
oklevélben részesült. A négy
legeredményesebben felkészítő
tanárt is elismerésben részesítették, köztük az alkotókör vezetőjét, Kolonics Pétert.
Az Eötvös Alkotókör ismét gazdagította Dorog hírnevét, immár
a Dél-Alföldön is.
KOPE

4

Diákmunkák
a Palettán
Paletta címmel nyílt kiállítás a
Dorogi Galériában június 13-án.
A Kolonics Péter művésztanár által vezetett Dorogi Alkotókörben
tevékenykedő dorogi diákok festményei, grafikái láthatók a paravánokon. Több mint száz alkotást
tekinthetünk meg a galériában. A
kiállítást Szabó-Berghauer Zoltán,
a könyvtár vezetője ajánlotta a
megjelentek figyelmébe.

Jutalmul strandolás
vár a kitűnőkre

Zrínyisek az országos
természet versenyen

Dorogon
mintegy
1300 diák
kezdte meg
a nyári vakációt. A tanulóknak nyári
napközit,
étkezési lehetőséget
A PETŐFI-ISKOLA 8. OSZTÁLYOSAI FELKÖTIK BALLAGÁSI
biztosít
a
EMLÉKSZALAGJUKAT
város az Eötvös-iskolában, de számos táborozási lehetőség
is várja a kikapcsolódásra vágyó, felügyeletet
igénylő gyerekeket. Néhány táborhoz - a létszámok függvényében - még lehet csatlakozni. Érdemes körülnézni, hogy ár-érték arányban hol
kaphat a legtöbbet gyermek és szülő egyaránt.
A dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Általános Iskola három tagintézményének évzáróin a kitűnő tanulók - Dorogon
az 1314-ből csaknem 250 diák! - ajándékot is
kaptak a várostól a bizonyítvány mellé: a színjelessel évet zárt gyerekek három alkalommal
térítésmentesen használhatják a Nipl Stefánia
Uszoda medencéit.
A nyáron az óvodák felváltva tartanak zárva, így
a kisgyermekek napközbeni ellátása folyamatos.

A 30., jubileumi
„Barátunk a természet” országos versenyen a
„Csillagvirágok”
(Bauer
Nóra,
Csizmadia Dóri,
Kovács Lili, Tóth
Blanka, 6.b osztályos tanulók)
csapata megvédte tavalyi címét:
a többfordulós
levelezős játékok
helyes megoldásaival bejutottak
a döntőbe, majd
két napos vetélkedés után újra az első helyen végeztek. A Kecskeméti Katona József Könyvtárban korosztályonként 7 csapat mérte össze tudását június 9-10-én.
A Csillagvirágok - több sikeres csapatunk nyomdokain - 4 éve a döntőben öregbítik
a zrínyisek hírnevét. A verseny különleges értéke a komplexitás, mely során a gyerekek nem csak a természettudományos, hanem a rajzos, matematikai, magyar,
informatikai tantárgyak ismereteit is alkalmazzák. A döntőben pedig megmutathatják, hogyan kooperálnak hatékonyan, gyorsan, leleményesen, a humort sem
mellőzve. A zrínyis csapatok alsóban neveznek először, s egészen nyolcadik osztályig folytatják együtt a közös játékot. A munkát segítik és koordinálják Kovács
Klára tanító és Széher Edit tanár, de a szülői ház támogató légköre is erősítője a
közös sikereknek.
K. K.
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Új parkolók kéKét tanítási nyelv a gimnáziumban
szülnek Dorogon BEMUTATTÁK DOLGOZATAIKAT A KUTATÓ GYEREKEK
Új parkolókat alakíttatott ki Dorog Város
Önkormányzata a Schmidt-lakótelepen.
A 39/A tömb és a patakpart között 18 térkövezett, felszíni vízelvezetésű parkoló
készült el júniusban, folytatva a tavaly
megkezdett beruházást, amelynek során
szintén a Schmidt-lakótelepen 21 parkoló
épült.
Június végén a Baross-lakótelepen kezdtek
hozzá a szakemberek új parkolók kialakításához. Ott 31 új autómegállót építenek
a Köztársaság úttal párhuzamosan. Ezzel
a lakók régi kérését teljesíti az önkormányzat. Dorogon a parkoló fejlesztési program
az idén nyáron a Hám Kálmán-lakótelep
21 új parkolójának kialakításával zárul augusztusban.
Megújult a Hétszínvirág Óvoda tetőzete.
Az elmúlt években rossz állapotúvá vált
héjazatot kicseréltette az önkormányzat. A
palafedést cseréppel váltották ki, ezzel párhuzamosan a használaton kívüli kémények
visszabontására is sor került. A munkálatok
június végére fejeződtek be.

Bemutatták díjazott dolgozataikat a dorogi kutató gyerekek a Dorog Város Barátainak
Egyesülete júniusi ülésén.
A kutató gyerekek országos
döntőjét 15. alkalommal rendezték meg Budapesten. A
10-14 éves dolgozatírók versenyében a dorogi iskolások
dolgozatait a zsűri magasra
értékelte. Nemcsak az írásos
munkák, hanem az előadói
kvalitások is sokat nyomtak
a mérlegen.
Csaknem száz hallgató gyűlt
össze a művelődési ház konferenciatermében június 13-án, hogy meghallgassák az
előadásokat. A rendezvény első perceiben
Kovács Lajos elnök megemlékezett a június
elején elhunyt dr. Csiffáry Nándorról, a civil
szervezet örökös tiszteletbeli elnökéről. Dr.
Tittmann János polgármester reflektált a
megemlékezésre: - 1996-tól városunk mottója: „Jövőnket építjük, de múltunkat nem
feledjük!” Dr. Csiffáry Nándorról elmondta:
A bányászat XX. századi történetének és
szülővárosa történelmének jelentőségét
senki nem látta nála tisztább összefüggésben. A kutató gyerekek méltó folytatói
lehetnek ennek az életműnek. A diákokat
Decathlon utalványokkal jutalmazta meg,
a felkészítő tanároknak, szülőknek virágcsokrokat ajándékozott.

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján

Hagyomány és helytállás

MÁJUS 20 - JÚNIUS 19.

Június 9-11. között került megrendezésre
Tatabányán a Bányászvárosok találkozója,
a 2016 decemberében elindított „Jó szerencsét!” Emlékév keretében, amivel a bányászok munkája és áldozatvállalása előtt
kívánt tisztelegni Tatabánya városa és a
hozzájuk csatlakozó öt résztvevő.
Az eseményen Dorog nyolc fős csapata is
képviseltette magát. Az izgalmas és mozgalmas rendezvényen szellemi, ügyességi
és fizikai vetélkedőkön állt helyt a nagysze-

1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
2. Nitrogénoxid (NO2)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
4. Ózon (O3)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:

2,43 μg/m3
125 μg/m3
1,95 %-a
10,67 μg/m3
85 μg/m3
12,55 %-a
627,33 μg/m3
5.000 μg/m3
12,55 %-a

96,67 μg/m3
120 μg/m3
80,56 %-a
14,17 μg/m3
50,00 μg/m3
28,33 %-a

Határérték túllépés nem történt.
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GARAI BALÁZS ÁTVESZI AZ UTALVÁNYT
A város vezetője bejelentette, hogy a dorogi Zsigmondy-középiskola megkapta a két
tanítási nyelvű képzés lehetőségét, ezzel az
alapfokon kiválóan működő magyar-angol
oktatás középiskolai szinten is folytatódhat, ezzel kiteljesedik a Dorogon oly népszerű közoktatási sportiskolai és a két tanítási nyelvű képzési program.
A megnyitó után a gyerekek léptek a mikrofon elé, hogy előadják dolgozataikat. Név
szerint: Mihályi Márton, Garai Balázs, Kele
Petra és György Eszter, majd Zimmerer
Blanka mutatta be dolgozatát. A szépszámú érdeklődő meghallgatta Pocsai Anna,
Sajtos Liliána, Bauer Nóra és Csizmadia
Dóra előadásait is.

rű közösséggé kovácsolódott csapat. Bányász szimbólumot építettek dominóból,
általános műveltségi és bányászati témákból összeállított kérdésekre feleltek, végül
egy igen komoly kihívást teljesítettek: a Miner’s Run akadályversenyt. Összesítésben
a harmadik helyet szerezte meg a dorogi
csapat, mely minden területen egységes
és egymást segítő szellemben, kifogástalan
hozzáállással versenyzett.
SZ-B. Z.
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Képviselők
fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő júliusban telefonon, valamint e-mailen
keresztül történő egyeztetés alapján tartja
fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési Házban. Egyeztetés: 30/947-71-86,
beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő
fogadóórája: „A képviselő házhoz megy”
július 5-én a Hegyalja utcában 16-17 óra között. 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
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
telefonon elérhető. Tel.: 30/993-4599
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő
júliusban telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját
a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.).
Időpont egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.
zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő
telefonos egyeztetés alapján tartja fogadóóráját. Időpont egyeztetés: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő júliusban telefonos egyeztetés alapján
tartja fogadóóráját az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) Tel.: 30/970-8203.

Két éve 90. születésnapján köszöntöttük őt,
felidézve a hosszú életpálya legfontosabb
eseményeit, a kutató tudós és a tanítókat
képező szaktanár sokszínű munkásságát.
Dorogi munkás-családban született. A bányászat XX. századi történetének és szülővárosa történelmének senki nem látta nála
tisztább összefüggésben a jelentőségét.
Személyesen ismerte a korszak nagy alakjait, a gazdaság- és a politikatörténet helyi
meghatározó szereplőit.
Életének nagy vívódásait is ez a széles látókörű tudás határozta meg. A felkészült
mesterek örök elégedetlensége sarkallta
mindig óvatos önkritikára, életművét a tanulságok levonása és a történések újragondolása jellemzi. Fiával közösen alkotta meg
a család szociográfiai évgyűrűinek metszetét, egy kötetnyi párbeszédben megörökítve nemzedékek egymásra épülő sorsát,
újra átélve és szerény jelzőkkel illetve az
életpálya döntéseit, eredményeit. A legna-

gyobb csapást ebben az
életműben a fiú, Tamás
korai halála okozta, s kimondhatjuk: az utolsó
pillanatig feldolgozhatatlan traumaként kereste a
magyarázatot a Gondviselés nagy titkára.
Hosszú életútját elkísérő betegségeivel
sokáig megvívta harcát. A lélek nyugalmát
most a halálban kell megtalálnia! Szerető
családja mellett sok barátja gyászolja őt,
hiszen negyed századon át volt egy aktív
emberi közösség, Dorog Város Barátainak
Egyesületi elnöke, ahol a legtöbbet tehette
szülővárosa múltjának kutatójaként. A halál sem változtat azon, hogy örökös elnökként köztünk marad szellemisége, szerepvállalásának példája.
Dorog Város saját halottjaként tekint a Pro
Urbe díjas Dr. Csiffáry Nándorra.
K. L.

„Pro Schola Nostra”
Alapítvány 2016. ÉVI EGYSZERŰ-

Tiroli nyelvi tábor ktg.
50.000 Ft
Speciális sporteszk. besz. 76.740 Ft
Könyvelési progr. friss.
12.065 Ft
Utazási költségtér.		
3.330 Ft
Nyomtatvány		
455 Ft
Összesen:		
253.515 Ft
2016. 12. 31. záró egyenleg 2.203.888 Ft
További részletek: www.dorog.hu

Testületi hírek

Bizottság 2015-2017 tevékenységéről
6.) Dorog Város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési terület kinyilvánítása
7.) Dorog Város Településszerkezeti Terv,
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Tervmódosítás (ipari park) folyamatának
elindítása
8.) TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió
erősítése c. pályázaton való indulás
9.) Dorog, 1514 hrsz. alatti ingatlan kisajátítása
10.) Önkormányzati ingatlanvásárlás
11.) Költségvetési intézmények ASP csatlakozási lehetősége
12.) Dorog Város Egyesített Sportintézmény
vezetői pályázat kiírása
13.) A Dorogi Kábeltelevízió Alapítvány tevékenységének megszüntetése

DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JÚNIUS 30-ÁN AZ ALÁBBI NAPIRENDEKRŐL
DÖNTÖTT:
NAPIREND:
1.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi beszámolója
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben
hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
3.) Dorog Város Önkormányzatának 2017.
évi önkormányzati költségvetésről szóló
3/2017. (II.10.) számú rendelet módosítása
4.) A partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 7/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
5.) Beszámoló a Dorogi Települési Értéktár
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Elhunyt Dr. Csiffáry Nándor

SÍTETT MÉRLEGE 2016. 12. 31-ÉN
2016. 01. 01. ind. egyenleg 1.950.541 Ft
2016. évi bevételek
Richter Rt. támogatás
300.000 Ft
NAV 1%			
207.274 Ft
Kamat			97 Ft
Kamat terh. elsz. ktg.
-509 Ft
Összesen:		
506.862 Ft
2016. évi kiadások
OTP ktg.			
15.120 Ft
Számlavez. értékp.		
11.805 Ft
Ügyvédi költség		
30.000 Ft
Csibe tábor ktg.		
54.000 Ft

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester
Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Zágonyi
Petra; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út
79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok
Következő lapzárta: 2017. július 31.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

14.) Dorog Város Képviselő-testületének,
a város kiemelkedő polgárainak temetési,
kegyeleti eseményeihez kapcsolódó, Gyöngyös Ferenc pápai káplán, érdemes esperes, plébános úrhoz intézett kérése
15.) Válasz levél Dr. Kanász Gábor főigazgató főorvos vissza nem térítendő támogatási
kérelmére
ZÁRT ÜLÉS:
1.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
vezetői állására kiírt pályázat 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.
28. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2017. JÚLIUS
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Utánpótlás évzáró - Kiváló bajnoki szezont zárt a Dorogi FC
Évzárót tartott a Dorogi FC a Buzánszky
Jenő Stadionban június 11-én. Több mint
száz fiatal sportoló vett részt az eseményen, ahol Mayer László elnök köszöntötte
a gyerekeket. Az elmúlt évtizedek legsikeresebb bajnoki szezonját
tudhatja maga mögött a
klub, amely büszkeséggel töltheti el a dorogiakat, a játékosokat és
a szurkolókat egyaránt.
A felnőtt csapat kiváló
szereplése mellett az
utánpótlás csapatok is
szépen teljesítettek.
A Dorogi FC az edzések
mellett nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy az itt
sportoló gyerekek értékeljék, érezzék és tudják a klub történelmét,
büszkék legyenek az

országos, sőt világhírnévre szert tett dorogi
futballistákra (Monostori Tivadar, Prohászka János, Buzánszky Jenő, Kaiser József).
Éppen ezért számos tornát rendeztek az
év első felében azért, hogy megismerje az

utánpótlás korosztály a Dorogon, Dorogért
tevő híres futballistákat.
Az évzárót játékos sportvetélkedőkkel –
dekázó-verseny, kapura rúgás stb. – tették
színesebbé a szervezők.
A klubtól és a gyerekektől elbúcsúzott
Németh Szabolcs
vezetőedző, aki a
Sopron
szakmai
vezetője lesz a jövő
bajnoki szezontól.
Délután Dorog Város Önkormányzatának, a Dorogi FC
edzőinek és a Pannon-Falap-Lemez
Kft. csapatának játékosai vívtak barátságos körmérkőzéseket a műfüves
pályán.

Edzők értékelték a kézilabdásokat
A Dorogi ESE kézilabdázói június 1-jén tartották közös évzárójukat a sportcsarnokban. A legkisebbektől
a legnagyobbakig mindenki részt vett a közös rendezvényen, ahol az edzők külön-külön értékelték
csapataik éves teljesítményét, valamint minden korosztály megismerkedhetett a következő szezonbéli
edzőjével. Az edzők jutalmazták a legkisebb gyerekeket, de egy játékos sem távozott üres kézzel, mindenkit pólóval ajándékozott meg a szakosztály.

Irány a strand! Animátorok, játékok, sportolás
Elkezdődött a nyári szünet. A diákoknak,
családoknak kiváló, biztonságos kikapcsolódási lehetőséget nyújt a Nipl Stefánia
Uszoda, ahol két medencével, strand-játékokkal és büfével várják a vendégeket.
Különleges programokat kínálnak a napfürdőzőknek: animátorok foglalkoznak a
gyerekekkel, illetve sporteszközöket lehet
kölcsönözni az épületben. A strand esti-éjszakai programokkal is készül. Elsőként
június 30-án várta a Fürdők Éjszakája a
szórakozni vágyókat. A folytatásban július
utolsó péntekén salsa esten táncolhatunk
a medencék között.
2017-ben az uszoda kiérdemelte a Magyar
Fürdőszövetség 3 *-os Nemzeti Tanúsító
Védjegyét, amely a kiváló minőséget garantálja a tisztaság, a személyzet és a ki28. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2017. JÚLIUS

szolgálás tekintetében.
A hatsávos versenymedence mellett a tanmedence és a nemrégiben felújított szauna
és gőzfürdő szolgáltatásai is igénybe vehetők egész nyáron.
A strand területén található,
de a Buzánszky
Jenő Stadionból is megközelíthető kültéri
fitness parkban
saját testsúlyos
edzéseket, erősítéseket végezhetünk.
A tanmedence
fölött
napvi-

torlákat szereltek fel, de a kisgyermekes
szülők külön félsátrakat is igényelhetnek a
pénztárban.
További információk:
www.dorogiuszoda.hu
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