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Az Európa Napra jelent meg Emlékezés 70. 
Erinnerung címmel a dorogi sváb lakosság 
kitelepítésének 70. évfordulójára emlékező 
könyv, amelyet Szabó-Berghauer Zoltán 
író-szerkesztő mutatott be a tájházban a 
dorogi, a wendlingen am neckar-i és a ma-
rienbergi vendégek előtt.

- Nagy megtiszteltetés, de annál nagyobb 
kihívás volt számomra ezt a könyvet meg-
szerkeszteni. Köszönöm megrendelőmnek 
a bizalmat, és köszönöm munkatársaimnak 
a segítséget – hiszen az eredmény egy kö-
zös elképzelést és egy közös megvalósítást 
igénylő alkotás lett – mondta Szabó-Berg-
hauer Zoltán. - A dorogi németek elűzésének 
70. évfordulója alkalmából egy rendhagyó 
kötet született, mely egy történelmi átte-
kintéssel kezdődik (megmutatva a német-
ség 1000 évnyi jelenlétét hazánkban); majd 
tisztelegve a korábbi tanulmányok, írások 
nagyszerűsége előtt, azok fölhasználásával 
egy válogatás készült a kitelepítések előz-
ményeiről, lefolyásáról és utóéletéről – érint-
ve napjainkat. A harmadik, legelevenebb 
részt a még közöttünk élő, emlékező és/vagy 
éppen még aktív svábok között elkészített 
interjúk alkotják, a múlttól a jelenig: a ki-
telepítésről, a történelemről, az örökségről, 
a kultúráról, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatról, a két város baráti egyesületei-
ről, kapcsolatáról.

Dr. Tittmann János polgármester köszön-

tötte a szerkesztőt, 
a grafikusművészt, 
Lévay Jenőt, a fordí-
tókat, Szax Róbertet 
és Tóth Szilviát, a ké-
panyag gyűjtőjét, ösz-
szeállítóját, Madarász 
Tímeát és a könyv 
lektorát, Kovács La-
jost és Modla Lászlót, 
a nyomda vezetőjét, 
mindazokat, akik 
részt vettek az Emlé-
kezés 70. Erinnerung 
megalkotásában.

Pro Urbe Díj
a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak
Az ünnepség következő részében a Pro 
Urbe díj átadása követezett. Dorog Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. évben, munkája elismeréseként Pro 
Urbe díjat adományozott a Dorogi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat részére.
A díjat – a bronzplakettet, a díszoklevelet - 
a szervezet elnöke, Vörös Jánosné, és az el-
nökség tagjai, Kolonics Péterné és Sasvári 
Katalin vették át.  
Megalakulásakor, az 1998-as helyhatósági 
választásokkal egy időben jött létre a leg-
nagyobb létszámú – akkori nevén – Dorogi 
Német Kisebbségi Önkormányzat.
Céljai között szerepel a Dorog történelmét 
újraíró német telepes ősök kultúrájának, 
nyelvének, a város nyelvoktatási céljainak 
mentése, újjáélesztése, a hagyományőr-

zést szolgáló alkotó közösségek létrehozá-
sa, működtetése, támogatása, kapcsolatok 
építésének segítése a városvezetéssel, a 
civil szervezetekkel, közösségekkel együtt-
működve városi, térségi, országos és nem-
zetközi keretek között.
Kiemelt köszönetet mondunk a képvise-
lő-testületi tagoknak: Puchner Ferenc örö-
kös tiszteletbeli elnöknek, Sasvári Katalin-
nak, Kolonics Péternének, Palkó Gábornak, 
Pétervári Lászlónak, Szax Róbertnek, 
Uresch Miklósnak, Hágelmayer Gábornak, 
Szányi Ferencnek és jelenlegi elnöküknek 
Vörös Jánosnénak – hangzott a méltatás. 
Az elmúlt két évtizedben olyan közösség-
szervező ereje lett a Dorogi Nemzetiségi 
Önkormányzat a város kulturális életének, 
mely meghatározza a térségben létrejött 
együttműködések, értékmentések és – 
teremtések folyamatait, ösztönzi alkotó 
hagyományőrző közösségek működését, 
figyelme pedig kiterjed a mai európai 
együttműködések fenntartására, folyama-
tos ápolására, fejlesztésére.
A Pro Urbe díj után a Wendlingen-Dorog 
Baráti Egyesület elnöke, Szalai Ferenc El-
ismerő Emléklapot vehetett át  önzetlen 
szervező munkájáért, amelyet két évtizede 
végez városunkért, a szétszakított német 
származású családok, a testvérvárosok 
polgárainak, a nemzetiségi hagyományok 
ápolásának érdekében. Dorog városa a 
wendlingeni egyesület vezetőjének kitün-
tetése után a dorogi elnök elismerésével 
fejezte ki a civil szervezet megbecsült veze-
tője és egyesülete iránti tiszteletét.
Az emléklap átadását követően a felújított 
és sváb bútorokkal, szövetekkel berende-

Tájház avató, díjátadás az Európa Napon
A Német Nemzetiségi Tájházban a magyarországi németek himnuszával kezdődött a kétnapos ünnepségsorozat Dorogon. Az Eu-
rópa Nap - a Párbeszéd Napja rendezvényének fókuszában az idén a német nemzetiség, Dorog sváb lakosságának története állt. 
Ehhez kapcsolódóan könyvbemutatóval emlékeztünk meg a dorogi sváb lakosság kitelepítésének 70. évfordulójáról, a wendlin-
gen am neckar-i és a dorogi civil szervezetek között kialakult párbeszédről, majd a hivatalos testvértelepülési egyezmény megkö-
tésének 20. évfordulójáról.

DÍJÁTADÁS

DR. TITTMANN JÁNOS ÉS SZALAI FERENC

A MEGÚJULT TÁJHÁZ ELSŐ LÁTOGATÓI
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zett Német Nemzetiségi Tájházat tekinthet-
ték meg az érdeklődők. Köszönetet mon-
dunk Végváriné Krempf Ilonának és Krempf 
Istvánnak, akik felajánlották családi örök-
ségüket, egy nagyméretű szentképet a táj-
ház berendezéséhez. Szintén köszönet jár 
Vörös Jánosnénak, aki nagyméretű ruhás-
szekrényt adományozott a tájháznak. 

20 éve testvérvárosunk 
Wendlingen am Neckar
A Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban a Wend-
lingen am Neckar és Dorog között 20 évvel 
ezelőtt kötött testvértelepülési egyez-
ményt aláírásukkal erősítették meg Steffen 
Weigel Wendlingen am Neckar polgármes-
tere és dr. Tittmann János polgármester. A 
szerződés aláírásának ünnepén részt vett 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnö-
ke.  
A Kovácsné Fódi Krisztina által vezényelt 
Cantilena kórus műsora után nagyszerű 
bejelentés következett: a Dorog-Wendlin-
gen Baráti Egyesület elnöke, Dieter Bauer 
és a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület 
elnöke, Szalai Ferenc javaslatot tettek egy-
egy dorogi és wendlingeni közterület elne-
vezésére. Wendlingenben Dorog tér várja 
majd a vonatállomás mellett az érkezőket, 
Dorogon pedig egy új közterület kialakítása 
után Wendlingen am Neckar úton halad-
hatunk. A német vendégek jelképesen a 
távolságot is jelölő táblát adtak ajándékba 
dr. Tittmann Jánosnak.

Nagy sikert aratott
a Tavaszi koncert
Délután a Dorogi Német Nemzetiségi Kul-
turális Egyesület Bányászzenekara adott 
nagysikerű koncertet Hoós Sándor vezény-
letével a művelődési házban.

Szentmise után koszorúzás a
Kitelepítési emlékműnél
Május 14-én, vasárnap ünnepi szentmisével 
kezdődött az Európa Nap ünnepségsoroza-
ta a Szent József templomban. A Gyöngyös 
Ferenc plébános által celebrált mise után 

a Kitelepítési emlékműnél Szexer János 
meghatódottan emlékezett meg a kitelepí-
tés családokat is kettészakító eseményéről. 
1947-ben több száz dorogit telepítettek ki. 
Mindössze fél órájuk volt a pakolásra, hát-
rahagyva otthonukat, egzisztenciájukat, 
indultak az ismeretlenbe. 
Emlékező beszédet mondott Steffen Wei-
gel Wendlingen am Neckar és dr. Tittmann 
János Dorog polgármestere is. Az Árvai Fe-
renc által készített Kitelepítési emlékműnél 
Wendlingen am Neckar önkormányzata, a 
kitelepítettek nevében Szexer János, Dorog 
Város Önkormányzata, a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a Dorog-Wendlingen, 
Wendlingen-Dorog Baráti Egyesületek he-
lyezték el az emlékezés virágait a koszorú-
zási ünnepségen. 

UTAT NEVEZÜNK EL DOROGON

SZEXER JÁNOS AZ EMLÉKMŰNÉL
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A gyermekeké volt a főszerep május 28-án 
Dorogon. Az idén immár második alka-
lommal szervezte meg a Dorog és Térsége 
Turizmus Egyesület a városi gyermeknapot 
Modellőrület címmel. Az Otthon téren fel-
állított óriási sátorban a Baumit kőbányá-

jának kicsinyített mását tekinthették meg 
az érdeklődők. A modellező egyesületek 
méretarányos kamionokkal, markolókkal, 
szállító járművekkel demonstrálták a kőbá-
nyászatot. A téren medencében irányíthat-
ták a gőzös- és motoros hajókat a gyerekek 
a Kipróbálom kuponok ellenében. 
A Talmácsi-ringben kismotorokon köröz-
hettek az ügyesebbek. A parkban a kreati-
vitásé volt a főszerep. Készültek a műanyag 
karkötők, hűtőmágnesek, festett gipszönt-
vények, koronák és színes-vidám képek. Az 
ugrálóvárakat, a trambulint is több százan 
kipróbálhatták – természetesen ingyene-
sen. 
A művelődési házban a korábban meghir-
detett lego-pályázatra beérkezett kocka-
épületekből alkotott várost Dankó Kristóf 
főépítész, aki Szekér Zoltán elnök kérdé-
sére elmondta: - A pályázatra a gyerekek 
hotelt, boltot, víztornyot, családi és hétvé-
gi házakat alkottak, így nem volt nehéz a 
városrészek kialakítása. A pályázaton részt 
vett lelkes gyerekek között legokat, és fagy-
lalt kuponokat sorsoltak ki. 

Az óvónők segítségével a Dorogi Galériá-
ban lehetőség volt újabb házakat is alkotni 
a több doboznyi lego-elemből.
A kalandokkal és izgalmakkal teli nap vé-
gén azok között, akik kipróbálták a model-
leket értékes ajándékokat sorsoltak ki.

Gyermeknapi modellőrület ebekkel, lego-várossal



Kutató Gyerekek Országos Konferenciája 2017.
A kutató gyerekek országos döntőjét 15. alkalommal rendezték meg Budapesten, a rózsakerti általános iskolában. A 10-14 éves 
dolgozatírók versenyében a dorogi iskolákból hat dolgozatot mutatott be hét diák. A zsűri magasra értékelte az előadásokat, ahol 
nemcsak az írásos munkák, hanem az előadói kvalitások is sokat nyomtak a mérlegen.

Első díjas lett Zimmerer Blanka (Zrínyi-is-
kola 6. osztály) „Hogyan tükrözik Dorog 
közterületeinek elnevezései és változásai 
a kisváros történetét?” című dolgozata 
(Társadalomismeret, kutatásmódszertan 
– felkészítő: Kovács Lajos, Kovács Klára), 

és Pocsai Anna (Zrínyi, 8. o.) „Rejtőzködő 
monográfia. A Dorogi Füzetek 51 kötetének 
elemzése a településtörténeti monográfia 
tartalmi jegyeinek tükrében” című munká-
ja (Társadalomismeret, kutatásmódszertan 
– felkészítő: Dankó József).

Második díjat érdemelt 
Bauer Nóra (Zrínyi, 6. 
o.) „Villongások a szom-
szédvárak között. Az 
egymással összeépült 
Esztergom és Dorog 
viszonya háromszáz 
év eseményeinek tük-
rében” című előadása 
(Társadalomismeret, 
kutatásmódszertan – 
Felkészítő Kovács Lajos, 
Kovács Klára), Csizma-
dia Dóra (Zrínyi, 6. o.) 
„Az I. világháború hatá-

sa a dorogi lakosság életére és a halálozá-
si okok alakulására az esztergomi fogoly-
tábor szomszédságában” című kutatása 
(Társadalomismeret, kutatásmódszertan 
– felkészytő Kovács Lajos és Kovács Klára) 
és Sajtos Liliána (Zrínyi, 6. o.) „A faluból 
kisvárossá nőtt Dorog sajtótörténete” című 
feldolgozása (Társadalomismeret, kutatás-
módszertan – felkészítő Kovács Lajos, Ko-
vács Klára).

Harmadik díjban részesült Kele Petra – 
György Eszter (Eötvös-iskola, 6. o.) „Min-
dennapi kenyerünk” című kiselőadása 
(Társadalomtudomány, ismeretterjesztő 
előadás – felkészítő Nyizsnyánszkyné Tava-
szi Margit). 
A díjazottak június 13-án, kedden 17 órakor 
a művelődési házban minden érdeklődő 
számára bemutatják előadásukat. Hallgas-
sák meg őket, megérdemlik a figyelmet! 
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Május közepén rendezték meg az Eöt-
vös-iskola diáknapjait. Sportvetélkedők, 
bemutatók, tanulmány versenyek, kreatív 
nap és játszóház várta a gyerekeket a taní-
tásmentes vidám napokon.

Diáknapok az 
Eötvös iskolában

A május 17-én, az esztergomi Szent Erzsé-
bet-iskolában megtartott Éneklő Ifjúság 
országos minősítő versenyen a Zrínyi-is-
kola kóruscsaládja óriási sikert ért el. Az 
alsósok és a felsősök is sokszorosan kitet-
tek magukért. A Kicsinyek Kórusát Arany 
Diplomával jutalmazta a zsűri, ahogy a 
Cantilena Kórust is. Ráadásul a zrínyisek 
kiérdemelték AZ ÉV KÓRUSA kitüntető cí-
met. Ezzel az elismeréssel az országos kó-
rusélet legjobbjai közé sorolták az ének-
karokat. 
A zsűri külön kiemelte Kovácsné Fódi 
Krisztina karnagy magas szakmai színvo-
nalú munkáját.

Arany Diplomát vehettek át
Az Év Kórusa cím mellé

Május elején Fertődön rendezték meg a  
VIII. Regionális Furulya-versenyt, amelyen 
szép eredményeket érték el a dorogi Erkel 
Ferenc Zeneiskola növendékei. Magyar 
Dóra bronz fokozattal, Meszes Nóra Laura 
produkcióját arany fokozattal jutalmazták. 
Ezüst fokozatot ért el a kicsik kamarazenei 
előadása. A trió tagjai: Ágh Luca, Kovács 
Emma és Meszes Nóra Laura.
A nagyobbak kamarazene csoportja arany 
fokozatot ért el. A kvartett tagjai: Szezech 
Hanna, Meszes Nóra Laura, Partos Dor-
ka Éva, Csipke Ágnes. Felkészítő tanáruk 
Lőrinczné Csizmadia Katalin. Szóló kate-
góriában arany minősítéssel jutalmazták 
Farkas Lilla furulyást, Kissné Kulcsár Sa-
rolta tanítványát. Zongorán Málnai József 
kísérte.
Május 12-14-én rendezték meg a Piliscsa-
bai Egyházzenei Napokat, amelyen sikerrel 
szerepelt a Halleluja kamarakórus, Farkas 
Rose-Marie vezényletével.

Aranyos
zeneiskolásaink



Megnyílt a Városi és Térségi 
Programiroda május 18-án. A 
hivatalos megnyitót a térség 
természeti szépségeit, gaszt-
ronómiáját, aktív kikapcsoló-
dási lehetőségeit bemutató 
fotókiállítással kötötték egybe 
a Dorog és Térsége Turizmus 
Egyesület munkatársai. A Gá-
thy Zoltán Városi Könyvtár 
épületében kialakított prog-
ramirodában mostantól elér-
hetőek a térséget bemutató 
kiadványok, katalógusok, 
ajándéktárgyak és program-
csomagok. 
A megnyitó ünnepségen Si-
mon Petra TDM menedzser 
köszöntötte a meghívottakat, majd Borsó 
Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke érté-
kelte az elmúlt évben megalakult egyesület 
jövőbemutató, ötletekkel teli munkáját. 
Dr. Tittmann János polgármester beszélt 
az élménygazdaságról, a turizmusról mint 
hazánk és akár a térség leendő húzóágaza-
táról. 

- A Városi és Térségi Programiroda nem csak 
fizikailag nyílt meg a mai napon Dorog köz-
pontjának impozáns épületében, hanem ez 
egyfajta szimbólumként is értelmezhető, hi-
szen az általunk kitalált és kínált Piknik Ko-
sarat tartalommal megtölteni a térségünk 
lehetőségeivel, szolgáltatásaival az egyesü-

lethez tartozó települések önkormányzatai-
nak, civil szervezeteinek, gazdasági vállal-
kozásainak közös feladata - mondta Szekér 
Zoltán elnök. – Mindezt összefogással, egy-
mást tisztelve, a gondolatokat nem csak ex-
portálva, hanem importálva lehet megtenni 
- hangsúlyozta. - Tudatosan készülünk erre, 
amelyet fotókiállításunkon is láttatunk: az 
aktív, a gasztro- és a rendezvényturizmus 
hármasára építünk közös gondolkodással, 
erős küldetéstudattal és lokálpatriotizmus-
sal.

A Tücsök György fotóművész (Innomotion) 
által készített képek június közepéig meg-
tekinthetők a könyvtár helytörténeti galé-
riájában.
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Megnyílt a Városi
és Térségi Programiroda

Május 10-én Dragomán György író-műfor-
dító volt a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár 
vendége.
A pusztítás könyve, A fehér király és a Mág-
lya című regények (és több kötetnyi novel-
la) szerzője közvetlen stílusban, humorral 
fűszerezve beszélt írásmódszeréről, illetve 
a családi „műhelyről”, hiszen felesége, Sza-
bó T. Anna költő a fő inspirálója, élet- és 
munkatársa.
Az erdélyi származású, világhírig jutó ma-
gyar író művei már 32 nyelven jelentek 
meg, így szerte a világban megfordult 
már könyvbemutatókon. A The Washing-
ton Post méltatása szerint „A fehér király” 
egyszerre felkavaró és felbecsülhetetlenül 
értékes. Írásainak nagy részében a szülő-
földjén szerzett élményekből, emlékekből 
merít.
A József Atti-
la-díjban, és sok 
egyéb elisme-
résben részesült 
szerző feledhe-
tetlen perceket 
okozott a dorogi 
közönségnek, készségesen válaszolva a fel-
merülő kérdésekre is, melyekből az is kide-
rült, hogy fő hobbija a főzés, amelyet épp 
oly módszeresen és alapossággal űz, mint 
az írást.

SZ-B. Z.

Beszélgetés
Dragomán
Györggyel

A dorogi és az esztergomi egészségügyi 
intézmények egyesítésével kapcsolatban 
a térségi polgármestereknek tájékoztatót 
tartottak május 25-én a városházán. Az 
eseményen részt vett dr. Völner Pál állam-
titkár, térségünk országgyűlési képviselője.  
Dr. Tittmann János hangsúlyozta: - Az el-
múlt napokban mintegy 5700 aláírás gyűlt 
össze a Tiltakozunk a dorogi, az esztergomi 
kórházak egyesítése ellen! kérdőívein. 
Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő ki-
emelte: a betegek és a dolgozók érdekei 
nem sérülhetnek.  A juttatások változásá-
nak kérdésére – miszerint a dorogi egész-
ségügyisek cafetéria-támogatást kapnak, 
az esztergomiak viszont nem – azt vála-
szolta, hogy bár nem ugyanabban a struk-
túrában, de összegszerűen nem kaphatnak 
kevesebbet az egyesülés után a dorogiak, 
mint a jelenlegi fizetésük. Ugyanakkor 

tény, a dorogi orvosigazgató és a gazdasági 
igazgató a felmondási idejét tölti. A tervek 
szerint közös lesz a tűzvédelem, munka-
védelem, amely további megtakarításokat 
eredményezhet.
Dr. Tittmann János a segítségét ajánlotta 
fel a dolgozóknak, kiemelte, fontos, hogy 
garanciát vállaljanak arra, hogy az érde-
keik nem sérülhetnek (kollektív szerződés, 
bérek, egyéb juttatások). Nem szabad, 
hogy ez a kérdés valamelyik politikai párt 
eszköze legyen.

Nem sérülhetnek a betegek érdekei

1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:   3,3 μg/m3

előírt határértéke:   125 μg/m3

a mért átlag a határérték:  2,64 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)

átlagértéke:   16,77 μg/m3

előírt határértéke:   85 μg/m3

a mért átlag a határérték:  19,54 %-a
3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke:   677,22 μg/m3

előírt határértéke:   5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték:  13,54 %-a
4. Ózon (O3)

átlagértéke:   85 μg/m3

előírt határértéke:   120 μg/m3

a mért átlag a határérték:  70,83 %-a
5. Ülepedő por (PM10)

átlagértéke:   11,40 μg/m3

előírt határértéke:   50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték:  22,80 %-a

Határérték túllépés nem történt.

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
ÁPRILIS 22 - MÁJUS 21.
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DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző

2017. június 29-én (csütörtök) 8-12 óra kö-
zött tartja fogadónapját a polgármesteri 
hivatalban.

Fogadónapok

Testületi hírek
DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MÁJUS 26-ÁN AZ ALÁBBI NAPIRENDEKRŐL
DÖNTÖTT:

Csuha Andrásra emlékezünk
Csuha András 1947. január 17-én Ózdon 
született. Édesapja az Országos Bányamű-
szaki Felügyelőséghez került, ahol rábízták 
a Dorogi Kerületi BF vezetését. Dorogra 
költöztek, ahol édesapja később tanácsel-
nök-helyettes volt. Az esztergomi Szent 
István Gimnáziumban érettségizett, majd 
a Hell József Károly Bányaipari Technikum-
ban tanult, később a Péch Antal Bányászati 
Szakiskolában is oklevelet szerzett. Mun-
kahelye volt a Dorogi Szénbányák Vállalat 
VI. aknája, a Pestvidéki Kőbányák vállalat 
több üzeme.
1975-től a Dorogi Szénbányák Vállalat Ku-
tatási és Bányagépészeti Üzemében gép-
mesterként és bányamesterként dolgozott.
1988-ban a Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsától Bányászati Szolgálati Érde-
mérem kitüntetésben részesült.
Hivatása mellett lelkes sportbarát és aktív 
sportoló volt. 1982-ben vette át a dorogi 
teke szakosztály vezetését, egyben az ak-
kor NB III-as tekecsapat versenyzője is volt. 
Elvégezte a Testnevelési Sportiskola sport-
szervező szakát. 1988-ban választották a 
Dorogi Bányász SC elnökévé, mely tisztet 
a Bányász megszűnéséig, 1995-ig töltötte 
be. Mint klubelnök jelentős szerepet vál-
lalt az egyesület fennállásának 75. és a 90. 
évfordulója alkalmából szervezett ünnep-

ségsorozat megszervezésében, a stadion 
felújítási programokban, a klub kiadványa-
inak elkészítésében és a klub népszerűsíté-
sében. 
2003-tól 2014-ig a Dorogi Egyetértés Sport 
Egyesület elnöke volt társadalmi munká-
ban.
Sportvezetői teendői mellett az aktív sport-
ban is jeleskedett. Tagja volt az NB II-es baj-
nok dorogi tekecsapatnak és szerepelt az 
NB I-ben is. 30 éven át szívén viselte Dorog 
város sportját.
Dorog Város saját halottjaként tekint Csu-
ha Andrásra, akit május 31-én a dorogi te-
metőben családja, barátai, tisztelői kísér-
ték végső nyughelyére.

Képviselők
fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képvise-
lő június hónapban telefonon, valamint 
e-mailen keresztül történő egyeztetés alap-
ján tartja fogadóóráját a Dorogi József Atti-
la Művelődési Házban. Egyeztetés: 30/947-
71-86, beres.a@hdsnet.hu

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő 
fogadóórája: ”A képviselő házhoz megy” 
június 21-én a Zrínyi-lakótelepen, valamint 
július 5-én a Hegyalja utcában várja az ér-
deklődőket 16-17 óra között. Telefonos 
egyeztetés: 30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő 
minden hónap első keddjén 15-17 óra kö-
zött, az Eötvös iskola földszinti tantermé-
ben tartja fogadóóráját. A képviselő tele-
fonon és e-mailen is elérhető: 30/296-9711, 
finta.a@t-email.hu

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati kép-
viselő minden hónap páros hétfőjén 14-16 
óra között tartja fogadóóráit a Petőfi isko-
lában. A képviselő telefonon és e-mailen is 
elérhető: 30/994-9019,  jaszberenyikaroly@
freemail.hu

KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő 
telefonon elérhető: 06 30/330-2622 vagy 
33/431-915.

MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő 
telefonon elérhető: 0630/993-4599.

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő 
június hónapban telefonon, illetve e-mai-
len történő egyeztetés alapján tartja foga-
dóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 
3/B.). Időpont egyeztetés: 70/367-1099, po-
lonyi.zsolt@jobbik.hu

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő jú-
niusban telefonos egyeztetés után tartja 
fogadónapját  a Fidesz Irodában (Intézmé-
nyek Házával szemben). Időpont egyezte-
tés: 70/908-5558

SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képvi-
selő júniusban telefonos egyeztetés után 
tartja fogadónapját az MSZP Irodában (Ott-
hon tér 1.) Tel.: 30/970-8203.

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 
hozott döntésekről, fontosabb események-
ről 
2.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde szak-
mai program módosítása 
3.) Együttműködési Megállapodás 
4.) Dorog város zöldfelület fenntartási 
munkáinak elvégzése 
5.) Dorog, 1518/12 hrsz. alatti épület bontá-
sa, a Reimann Bányászattörténeti Miniver-
zum munkáinak előkészítése
6.) Önkormányzati ingatlanok telekegyesí-
tése 
7.) Ingatlanok értékesítése 
8.) Önkormányzati tulajdonban lévő vízi-
közmű vagyonelemek állami tulajdonba 
adása 
9.) „Dorog Város közigazgatási területén az 
önkormányzati kezelésben lévő utak gépi 
úttisztítási, valamint gépi síkosság men-
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tesítési és hó eltakarítási munkálatainak 
elvégzése„ tárgyú közbeszerzési eljárás le-
zárása 
10.) A 2017. évi nyári napközi megszerve-
zése
11.) Dorog városban új közterület elneve-
zése 
12.) A G.M.D. beruházó támogatása
13.) Aranycsapat települések együttműkö-
dési megállapodása
A testületi ülésen hozott határozatokat tel-
jes terjedelmükben a város hivatalos hon-
lapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A 
képviselők által alkotott rendeleteket írásos 
formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeumban és a város hon-
lapján olvashatják.



Május 19-21. között rendezték meg az Ult-
raBalaton elnevezésű futóversenyt, amely-
nek a szlogenje: “Azért futjuk körbe, mert 
ott van.” A Balaton körüli 220 km során a 
versenyzők bejárták a legszebb tájakat, 
megküzdöttek a szélsőséges időjárással, 
hiszen napközben közel 30 fok, este pedig 
80 km/órás széllökések és szakadó eső 
várt rájuk, hogy végül a célban a nyakukba 
akaszthassák az érmet, amiért megküzdöt-
tek.

A Dorogi Futókört 19 fő és a hozzájuk tarto-
zó kísérőcsapat képviselte a rendezvényen. 
Minden résztvevő célbaért, senki nem sé-
rült le, teljesítette a maga elé kitűzött célt. 
A sportolók köszönik Dorog Város, a Dorogi 
Sport, a Dorogi Kerékpáros Klub támogatá-
sát és mindenkinek a rengeteg biztatást és 
szurkolást.
A futók: Borsos József, Pittner Gabriella, 
Sárdi Tamás, dr. Kotsis Éva, Lakatos Gabri-
ella, Lerner Zalán, Dr. Ormai Tamás, Skrlyik 

Péter, Balogh Csilla, Federics Péter, Felföldi 
Ádám, Kovács Zoltán, Martin Valéria, Ecker 
László, Kottesz Gabriella, Szegvári József, 
Szolik Zoltán, Tóth Melinda, Zorics Ágnes.
Biciklis kísérők: Szekér Zoltán, Farda Zsu-
zsa, Boros Andrea.
Logisztikai segítők: Berndt József, Ghete 
József, Ecker-Lajos Viktória, Szabó István, 
Borsosné Edit, Borsos Olivér, Borsos Donát.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
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UltraBalaton: csúcsteljesítménnyel Dorogot képviselve

Hódító TúrákNégy nap, 120 dobás, 
100 versenyző
Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Comp-L Számítástech-
nika Teke Kupát.
Ezúttal 120 dobásos páros tandem versenyt tartottak, melyen 
több mint 100 versenyző indult.
A helyi sportolókon kívül Szegedről, Székesfehérvárról, Ajkáról, Ta-
táról, Budapestről is érkeztek dobók.
A verseny 4 napig tartott, és az alábbi eredménnyel  végződött:
VEGYES PÁROS:
1. Bíró Kriszta - Filip Attila  Döntögetők 526
2. Bakos István - Kajtár Andrea Ajka  507
3. Csatlós Éva - Kohl Ferenc  Dorog  507
FÉRFI PÁROS:
1. Vági Péter - Csuha Krisztián Comp-L  536
2. Tertsch Miklós - Karcz Jenő Comp-L  522
3. Pincési Ferenc - Schwarcz Zoltán Süttő  512
További részletek: www.dorogiteke.hu

A Dorogi Sportiroda, a Virágzó Kesztölcért Egyesület és a Lábatlan 
Go szervezőinek összefogásával útjára indult májusban a Hódító 
Túrák túrasorozat. Az esemény célja az volt, hogy a közelben élő-
ket arra ösztönözzék, ismerjék meg jobban Komárom-Esztergom 
megye természeti értékeit és járják be azokat a helyeket, ahol talán 
gyerekkorukban jártak utoljára. Aki mindhárom túrát teljesíti, az 
utolsó rendezvényen fém kitűzőt kap ajándékba.
Az első állomás Do-
rogról indult és a 
csolnoki hegyeket 
vette célba. 10 km 
és 20 km között le-
hetett választani a 
természetjáróknak, 
akik a borús idő el-
lenére szép szám-
mal gyülekeztek az 
Agoránál felállított 
regisztrációs sátornál. Az induláskor még kegyes volt az időjárás a 
vándorokra, napközben azonban egy kisebb zuhé áztatta fel az út-
vonalat, de a jókedv végig töretlen volt. Néhányan kutyával együtt 
indultak útnak és teljesítették a kitűzött távot. A Barangoló Kalan-
dorok ifjúsági túratagozatának gyerekei is szép számmal képvisel-
ték magukat a rendezvényen.
A következő állomás június 3-án Kesztölcön lesz, ahol a Pilis vadre-
gényes tájait járhatják be az érdeklődők, majd október 8-án Lábat-
lanon ér véget a sorozat.

B. CS.




