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DECEMBERI PROGRAMBŐSÉG VÁROSUNKBAN
Az adventi ünnepkör számos programot kínált decemberben Dorogon. A Karácsonyi Gálát megelőzően betlehem-kiál-

lítás, kézműves termékek vására, szeretetlánc volt a Zenepavilon melletti téren. A Zrínyi-iskola kórusai hangversenyt 

adtak a Szent József templomban.

V. Szeretetlánc – adománygyűjtés kézműves portékákkal
A dorogi óvodák az 

idén is megrendezték 
a Szeretetlánc elneve-
zésű jótékonysági ado-
mánygyűjtő kézműves 
vásárukat. December 
10-én a Zenepavilon-
nál találkozhattunk 
az óvodásokkal, az 
óvónénikkel és az álta-
luk készített szebbnél 
szebb kézműves porté-
kákkal. A szülők bevo-
násával betlehemezést 
láthattunk, a gyerekek 
karácsonyi dalokkal kö-
szöntötték az érkezőket. 
Az idén immár ötödik 
alkalommal tartották 
meg a vásárt, amelyen 
az adományokkal az in-
tézmények alapítványait 
támogathatták a kiláto-
gatók. 

Zengedezzünk neked, szép csillag címmel a Zrínyi-iskola 
kóruscsaládja december 18-án nagysikerű hangversenyt 
adott a Szent József templomban.

Halleluja a Karácsonyi Gálán
A Karácsonyi Gálaműsort először 2005-ben rendezte 

meg Dorog Város Önkormányzata a művelődési házban 
a Szent József templomban, Zengedezzünk neked, szép 
csillag címmel. A hagyományos rendezvényen ezúttal egy 
különleges zenés műsoros estet láthattak az Erkel Ferenc 
Zeneiskola Halleluja Kórusának, a Pachelbel kamara-
zenekarnak és a zeneiskola tanárainak, növendékeinek 
előadásában. A hangversenyen többek között felcsendült 
a Mennyből az angyal, Hassler: Von der Geburt Christi-
furulya kvartettje, Karai József: Magyar karácsonyi dalok 
című műve és Händel: Hallelujája. Az előadást vastapssal 
köszönte meg a közönség.

Betlehem-kiállítás a Zene-

pavilonnál 

A várakozás időszaka a ka-
rácsonyi ünnepekre való fel-
készülés hetei. Dorog Város 
Önkormányzata Betlehem-
készítő pályázatot hirdetett 
a városi intézményekben. 
Több százan töltötték ide-
jüket kreatívan, a szép ün-
nepre készülődve. Készültek 
betlehemek textilből, fából, 
kartonból, tésztából, sőt még 
üvegből is. Több tucatot a 4. 
adventi vásár keretében mu-
tattunk be a Zenepavilonban 

december 17-én. Dankó József alpolgármester méltatta a 
készítőket, az ötleteket és emléklapokat adott át az osz-
tályok, óvodai csoportok, az idősek klubja képviselőinek. 
Hétfőn ajándékcsomagok érkeztek az intézményekbe, 
megköszönve a nagyszerű programon való részvételt az 
óvónőknek, pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek és 
felnőtteknek. 
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LUCA NAPI KÖSZÖNTŐK, DÍJAK, 
ZENÉS MŰSORRAL

Luca napján, karácsony felé  – Weihnachten steht vor 
der Tür címmel a Dorogi Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat december 10-én rendezte meg hagyományos ad-
venti programját. A művelődési házban a zenés, műsoros 
esten fellépett a nemzetiségi önkormányzat énekkara, a 
gyermekkórus és több vendégművész, köztük a leányvári 
tánccsoport. Az eseményen Dankó József, a Dorogiak Do-
rogért kuratórium elnöke átadta a Dorogiak Dorogért em-
lékplakettet és oklevelet, amelyet ezúttal Sasvári Katalin 
közéleti személyiség érdemelt ki. 

A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatást 
adott a bányászzenekarnak, majd Bohner Antal a Német 
Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke méltatta a 10, 15, 
20 és 40 éve a zenekarban muzsikáló zenészeket. 

IDŐSEK KARÁCSONYOZTAK 
ARADSZKY LÁSZLÓVAL

Évek óta hagyomány városunkban, hogy karácsony kö-
zeledtével a 75 éven felüli dorogiakat az önkormány-

zat megvendégeli a művelődési házban. Rétesek, üdítők és 
üdítő slágerek várták a szépkorúakat december 14-én az 
Idősek Karácsonyán. Dr. Tittmann János polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a magyar tánczene egyik 
népszerű előadója, Aradszky László szórakoztatta a közön-
séget.

Dorogon az elmúlt hetekben 923 dorogi 75 éven felüli 
kapta meg az estre a meghívót és a 4000 forintos utalvá-
nyokat az önkormányzat jóvoltából – mondta Deák Ferenc 
alpolgármester, aki köszönetét fejezi ki azoknak, akik se-
gítették a rendezvényt, többek között a Dr. Mosonyi Albert 
Gondozási Központ munkatársainak.

30 ÉVES A DOROGI ILCO EGYESÜLET
 

30 éve, 1986-ban Do-
rogon a kórház ak-

kori sebészének, Dr. Nagy 
Attilának  szervezésében 
a Magyar Vöröskereszt 
Dorogi Alapszervezetének 
berkeiben alakult meg a 
Dorogi ILCO Klub. 

A közhasznú - mintegy 
70 tagot számláló - egye-
sület a vastag- és végbél-
daganaton átesett betegek 

rehabilitációját segíti. Ez a betegség a második daganatos halálok 
hazánkban. Az egyesületben a tagok megtanulhatják, hogy miként 
élhetnek ebben a megváltozott élethelyzetben. Az egyesület isme-
retterjesztő kampányokkal igyekszik a térség lakóinak fi gyelmét 
felhívni a veszélyre. December 13-án a kerek évfordulót ünneplő 
egyesület jubileumi közgyűlésén Dankó József alpolgármestere kö-
szöntötte a résztvevőket. Az egyesület elnöke, Magyarfalvi Imre a 30 
év történéseit vetítettképes előadás keretében idézte fel.   

Az egyesület összejöveteleit minden hónap második keddjén 
14.30-kor tartja a Dorogi Szakrendelőben. További információ 
+36-20/945-5204 telefonon kérhető. 

KÖZGYŰLÉST TARTOTT A 
SZLOVÁK NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT

Közgyűlést tartott a Dorogi Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat december 8-án az Intéz-

mények Házában. Az eseményen részt vett Dankó 
József alpolgármester. Hubácsek Sándor elnök 
ismertette a 2016. év pénzügyi mutatóit, beszélt 
az elmúlt esztendő eseményeiről, a nemzetiségek 
napja programjairól. A mintegy félszáz résztvevő a 
közgyűlést baráti beszélgetésekkel zárta.
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A magyar kultúra napja 
ünnepi rendezvény-

sorozatán felsőboldogfalvai 
művészek mutatkoznak be 
Dorogon. Január 21-én ki-
állítás és táncprodukciók 
várják az érdeklődőket.

Felsőboldogfalva a Nagy-
küküllő völgyében, Székely-
udvarhely szomszédságá-
ban helyezkedik el. Lakói 
északi irányban a Hargi-
tára, északnyugatra a po-
gány mondák színhelyére, a 
Budvárra látnak. Temploma 
tornyából látható a 13. szá-
zadi Jézus-szíve kápolna, a 
vidék legrégebbi műemléke. 
Területén ágazik ki a völgy-

ből déli irányba vezető me-
gyei út. 

Székely-magyar lakossá-
ga az Árpád-házi királyok 
alatt telepedett lakóhelyére. 
Kőfallal övezett református 
temploma középkori ere-
detű, tornyát a 19. század 
közepén magasították meg. 
1974-ben a templomban két 
korábbi szentély alapjait ta-
lálták meg, ebből volt meg-
állapítható a 12. és 13. szá-
zadi építés, míg mai falai 15. 
századiak. 15. századi fres-
kók is kerültek elő ekkor. 
Kazettás mennyezete 1670-
ben készült. Dr. Tittmann 
János polgármester a képvi-

selő-testület januári rendes 
ülésére előterjeszti, hogy a 
megszépülő templom felújí-
tásának egyes elemeit  Do-
rog Város Önkormányzata is 
támogassa.

Felsőboldogfalva és Do-
rog 2013-ban írta alá a 
testvértelepülési szerző-
dést, azóta több alkalommal 
érkezett városunkba Har-
gitáról delegáció. Legutóbb 
decemberben dr. 
Tittmann János 
p o l g á r m e s t e r 
vezetésével uta-
zott küldöttség 
Felsőboldogfal-
vára. A kapcso-
lat erősségét 
mutatja, hogy a 
magyar kultúra 
napjára elfogad-
ták meghívá-
sunkat a felső-
boldogfalvaiak.  
Sándor Levente 
képzőművész - aki szülő-
faluja iránti tiszteletből fel-
vette a Farcádi nevet - al-
kotásai a Dorogi Galériában 
lesznek láthatók.

Festményeit a világ szá-
mos országában bemutat-
ták már a művésznek, aki 
egyszerre mezőgazdasági 
szakember, méhész, festő 

és fafaragó. Vallja: a Kárpát-
medence értékeit meg kell 
őrizni, legyen szó almafaül-
tetésről, vagy művészetről.

A január 21-től látható ki-
állításon betekinthetünk 
művészetébe. Készít táj-
képeket, űzi a bibliai és a 
fi gurális festészetet, első-
sorban impresszionista és 
neoavantgárd stílusban al-
kot. A rendszerváltás után, 

a nemzetközileg többször 
is elismert festőművész-
nek, Kesztyűs Ferencnek 
mutatta meg alkotásait Bu-
dapesten, aki igen kedvező 
bírálatot adott a szobrokról, 
festményekről. Amerikában, 
galériákban árulják képe-
it. Alkotásaiból elsősorban 
az európai és magyar gyö-
kerekkel rendelkezők vá-

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK, 
FELSŐBOLDOGFALVA MŰVÉSZEI MUTATKOZNAK BE

Páratlan párosok a felsőboldogfalvai néptáncosok
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sárolnak. Egy székelykaput 
ábrázoló képe jelenleg is 
világkörüli úton van, más 
magyar művészek munká-
ival együtt bemutatták már 
a festményt Franciaország-
ban, Ausztráliában, Japán-
ban. Szintén fi atalon jegyez-

te el magát a szobrászattal, 
először agyagból, sárból 
formázta meg alkotásait. A 
fafaragáshoz inkább a ke-
ményfát kedveli, de a fenyőn 
kívül minden fajtából készít 
alkotásokat. 

A művészet mellett nem 

szakadt el a mezőgazda-
ságtól sem. Méhészkedik és 
célja az, hogy elősegítse a 
régi kertek, almások vissza-
állítását Erdély és az anya-
ország területén. 

A színházteremben a 
felsőboldogfalvai néptánco-
sok műsorát láthatják majd 
az érdeklődők, akik népvi-
seletben hozzák el hozzánk 
az erdélyi kultúrát. A nép-
táncosok gyakran lépnek fel 
Felsőboldogfalván és a kör-
nyező településeken. Ezúttal 
színes táncprodukciókat lát-
hatunk majd a 14 párostól, 
akik az életben is párokat 
alkotnak. 

A magyar kulúra napja 
meghívója lapunk utolsó ol-
dalán látható! Szeretettel 
várunk Mindenkit  művelő-
dési házba január 21-én!

A számmiszti-
ka hívei sze-

rint a számoknak 
igen jelentős hatá-
sa, befolyása van az 
életünkre. Számok-
kal minden leírható, 
jellemezhető.

A számmisztiku-
sok szerint a 17 az 
emelkedés, fejlő-
dés, megszentelő-
dés száma. Rendkí-
vül spirituális szám, 
a „mágia csillaga”, 
a halhatatlanság 

száma. A 17-es a kitartás száma, a kitartás jutalma pedig a 
bölcsesség. Szerencsés szám, segít felülemelkedni az élet 
nehézségein, győzelemhez vezet.  A 17-es a hosszú, kemény 
munkával elért siker száma. Ez az erőteljes szám a pirami-
sokat és a Szentháromságot képviseli. 

Végig tekintve a történelem 17-es évein találhatunk ese-
ményeket melyek alátámasztják, de vannak olyanok is, me-
lyek éppenséggel cáfolják a fent leírt misztikus hittételt.

Mindenesetre Luther Márton 500 évvel ezelőtt, 1517-ben 
kiszögezte a maga hittételeit a wittenbergi vártemplom 
kapujára. Nem tagadható, hogy ez valóban különleges je-
lentőségű esemény volt, melyről az evangélikusokkal és a 
reformátusokkal együttműködve méltóképpen meg fogunk 
emlékezni. A valódi keresztényi, avagy keresztyényi érték-
rend manapság is számos kihívásban részesül.

300 évvel ezelőtt 1717-ben II. Rákóczi Ferenc Gallipoliban 
száll partra Törökországban. A török szultán, a Habsburgok 
elleni küzdelembe való együttműködés fejében  támogatá-

sáról biztosította az elbukott szabadságharc volt fejedel-
mét. A nyugat és kelet közötti választás kényszere ma is sok 
meghasonlás forrása. 1717-ben világra jött egy leánygyer-
mek, akinek ebben a kérdésben komoly hatása volt Magyar-
országra nézve, a neve Mária Terézia volt.

100 évvel ezelőtt, 1917-ben az Amerikai Egyesült Államok 
hadat üzent az  Osztrák-Magyar Monarchiának. Nagyokat 
álmodni merő nemzetünk mindig is kedvelte a nem jelen-
téktelen ellenfeleket.

Ha a történelem nem is szolgál minden tekintetben meg-
győző érveket a 17-es szám magyar szempontból felemelő 
és dicső hatásáról, gondoljunk arra, ami szintén ezen szám 
lényegi tartalmához kapcsolódik. A 17-es a kitartás száma, 
a kitartás jutalma pedig a bölcsesség. Szerencsés szám, se-
gít felülemelkedni az élet nehézségein, győzelemhez vezet.  

2017-ben Dorogon tovább folytatódik az utak felújítása, a 
közterületek szépítése. A város  fenntartásában és működ-
tetésében maradt intézményeinkre még  nagyobb fi gyelmet 
fordítunk. Megkezdjük az új birkózócsarnok építését. Befe-
jezzük az Iskola úti kalandos játszópark építését. A város 
által szervezett eseményekkel, rendezvényekkel az itt élők 
életminőségét szolgáljuk.

Valójában nem lehetünk biztosak abban, hogy mit is jelent 
a 17-es szám. Azt sem tudhatjuk biztosan, hogy jelent e egy-
általán valamit is.

Abban viszont hihetünk valamennyien, hogy a kitartás ju-
talma a bölcsesség.  A bölcsesség pedig segít felülemelked-
ni az élet nehézségein.

Boldog Új Esztendőt kívánok Mindenkinek !

Dorog, 2017.01.06.

    Dr. Tittmann János

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
KEDVES DOROGIAK!

Farcádi Sándor Levente
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Több évfordulót is ünnepelhetett decem-
berben a református egyházközség Do-

rogon. A december 18-án megtartott Isten-
tiszteleten a református templom átadásának 
80. és az egyházközség megalakulásának 95. 
évfordulójára emlékeztek a hívek.  Az évfordu-
lók sorát gyarapítja, hogy Pungur Béla 1991 
decembere óta látja el Dorogon gyülekezete 
lelkészi feladatait. 

Az egyházközség története újabb mérföldkő-
höz érkezett az évfordulók évében. Tavasszal 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez 

a lelkész, hogy támogassák kezdeményezését, miszerint gyüle-
kezeti ház épülhessen a templom mögötti területen. A gyüleke-
zeti ház alapkövét a decemberi Istentisztelet végén elhelyezték 
a templom mögötti kertben. Tavasszal megkezdődik az elektro-
mos hálózat, a csatorna- és a gázvezetékek kiváltása, amelyek 
lezárultával megkezdődhet az építkezés.

Pungur Béla lapunk kérdésére elmondta, hogy a mintegy 100 
m2-es épületben gyülekezeti alkalmakat – gyermek-istentiszte-
let, szeretvendégség, házasságkötések utáni fogadás, kézműves 
délutánok – tartanának. Az alapkőben elhelyezték az aznapi saj-
tót, országos hetilapjukat és egy emlékkövet, amely a 95. és a 80. 
évfordulónak állít emléket.

Az esztergomi érsekség területén, a nagy katolikus tömbben 
lassan honosodtak meg a reformátusok, hisz protestánsok nem 
lehettek birtokképesek a XIX. század végéig. Az esztergomi re-
formátus egyházközség 1881-ben alakult, templomuk 1889-ben 
épült fel. Dorogra az első világháború után kerültek nagyobb 
számban a reformátusok egyfelől az iparosítás, másrészt pedig 
a trianoni béke következtében sokan települtek át Erdélyből Do-
rogra – olvasható a dorogvidéki egyházközség honlapján. A ké-
sőbbiekben érkezett nagyobb számú reformátusság a második 
világháború alatt és után az erdélyi áttelepülők és a felvidéki ki-
telepítettek személyében. Az utolsó nagyobb hullám a rendszer-
változás idején, pontosabban a romániai forradalom után érkezett 
Erdélyből.

1921. december 26-án 100 lélek megalakította a Dorogvidéki 
Protestáns Fiókegyházat, melyet az esztergomi anyaegyházhoz 
csatoltak, s Páll Sándor esztergomi lelkész lett a gondozólelkész. 
Szükségessé vált egy templom építése.  A sok előkészület után az 
alapkőletételre 1935. szeptember 22-én került sor. A templomot 
szép erdélyi stílusban Puskás Károly budapesti okleveles építész-
mérnök tervezte. 1936-ban adták át a híveknek. 

GYÜLEKEZETI HÁZ ÉPÜLHET AZ 
ÉVFORDULÓK ÉVÉT KÖVETŐEN

A BAUMIT FELÚJÍTOTTA AZ 
EÖTVÖS-ISKOLA EGYIK MOSDÓJÁT

Nem mindennapi karácsonyi ajándékot kaptak 
az Eötvös-iskolába járó fi úk. Munkatársi és 

egyben szülői kezdeményezésre a Baumit Kft. teljesen 
felújította az egyik mosdót.

A Baumitban dolgozó egyik anyuka felkereste Illy 
Gábor ügyvezetőt, hogy a vállalat saját anyagaival 
támogatná-e az egyik mosdó felújítását. A Baumit azon 
kívül, hogy biztosította az anyagokat, fi nanszírozta a 
teljes felszerelés vásárlását és a szakipari munkát 
végző vállalkozók munkadíját is. A társaság elve 
ugyanis az, hogy a támogatási kérések közül azokat 
részesíti előnyben, amelyeket munkatársai javasolnak 
és maguk is részt vesznek a munkában. 

A mosdó teljes felújítása során új vécék, gazdaságos 
tartályok, piszoárok, kézmosók, nyomógombos 
csaptelepek lettek felszerelve. Modern csempét 
és csúszásgátló járólapot raktak le. Kifestették 
a helyiségeket, a nyílászárókat, a radiátorokat 
lemázolták. Biztonsági szempontból a tükröt a 
csempe síkjába süllyesztették.

A RENDŐRSÉG BALESET-
MEGELŐZÉSI TANÁCSAI

Felhívjuk a közlekedők fi gyelmét, hogy a kemény 
fagyok miatt mindennapossá válnak a csúszós je-

ges utak, amelyek fokozott fi gyelmet és körültekintést 
igényelnek a közúti közlekedés valamennyi résztvevő-
jétől.
A gépjárművezetőknek az alábbiakra kell fi gyelniük:
1. a műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a fu-

tómű és a gumik kifogástalan állapota, fontos a 
megfelelően megválasztott téli autógumi, mert a 
nyári gumi használata 7 fok alatt nem biztonsá-
gos

2. a rosszabb látási viszonyok miatt célszerű nagyobb 
követési távolságot tartani és az útviszonyoknak 
megfelelő sebességet választani

3. lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázza-
nak az úttestek mellett vagy az úttest szélén ha-
ladó gyalogosokra, kerékpárosokra

4. hosszabb utazás esetén szükség lehet takaróra, 
melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre elegen-
dő mennyiségű élelmiszerre és italra is.

5. A kerékpárosoknál és a gyalogosoknál lakott terü-
leten kívül a láthatósági mellény, míg a kerékpá-
rosok esetében a prizmák és a jól működő világí-
tások is  biztonságos közlekedés alapfeltételei. 
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MEGALAKULT A PETŐFI-ISKOLA 
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUBJA

Szeptemberben nyugdíjas találkozón vettek részt 
a 100 éves Petőfi -iskola volt pedagógusai. Jó volt 

viszontlátni a volt 
kollégákat, felidéz-
ni a közös emléke-
ket. Búcsúzáskor 
megfogadtuk, hogy 
gyakrabban fogunk 
találkozni. Sikerült 
megvalósítani az 
akkor megfogal-
mazódott elképze-
lést: klubot alakí-
tottunk.

Első összejövete-
lünket november 
30-án a Molnár 
Söröző különter-
mében tartottuk. 
17-en voltunk. A 
jó hangulatú es-
ten felidéztük a 
közös élménye-
ket. Nyitottunk egy 
NAPLÓT, melyben 

feljegyezzük működésünk fontosabb állomásait. Elhatá-
roztuk, hogy évente 4-5 alkalommal „ülésezünk”. Számí-
tunk az ezután nyugdíjba vonuló „petőfi s” kollegákra is!

Fülöpné Püsök Gyöngyi 

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE A 
MÉRÉSEK ALAPJÁN 

November 16-december 15.
1. Kéndioxid (SO2)átlagértéke: 5,60 μg/m3

 előírt határértéke: 125, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 4,48 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)átlagértéke: 24,30 μg/m3

 előírt határértéke: 85, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 28,55%-a
3. Szénmonoxid (CO)átlagértéke: 930,33 μg/m3

 előírt határérték: 5000, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 19,41 %-a
4. Ózon (O3) átlagértéke: 34,33 μg/m3

 előírt határérték: 120, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 28,61%-a
5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke: 32,50 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 65,00 %-a
Határérték túllépés három alkalommal történt, 118% legmagasabb érték-
kel.

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete december 15-én az alábbi napirendekről 

döntött
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés kö-

zötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2) Dorog Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 
3) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló la-

kások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

4)  Dorog Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól 
és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

5)  Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dorog Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 14/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

6)  Dorog Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
7) Dorogi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
8)   Szervezet alapító okiratának módosítása 
9)  Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
10) Dorog Város Egyesített Sportintézménye alapító okiratának módosítása 
11) Dorogi József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása 
12) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum alapító okiratá-

nak módosítása 
13) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ alapító okiratának módosítása 
14) Dorogi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása 
15) Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda alapító okiratának módosítása 
16) Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda alapító okiratának módosítása 
17) A Kincstári Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tása 
18) KLIK megállapodás 
19) Birkózó csarnok kialakítása – közbeszerzési eljárás lefolyatatása
20) Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve 
21) Cantilena gyermekkórus jutalmazása 
22) Sporthoz kapcsolódó elismerések 
Zárt ülés

1)  „Pro Urbe díj” adományozása 
2 „Rauscher György díj” adományozása 
3)  Javaslat Elismerő Emléklap adományozására 
4)  Az „Év Köztisztviselője díj” adományozása 
5)  Az „Év Egészségügyi Dolgozója díj” adományozása 
6)  Az „Év Szociális Dolgozója díj” adományozása 
7)  Az „Év pedagógusa díj” adományozása 
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a város hi-

vatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők által alkotott 
rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Múzeumban és a város honlapján olvashatják. 

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. január 26-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fo-
gadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő január hó-
napban 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 a Gáthy Zol-
tán Városi Könyvtárban január 18-án tartja fogadóóráját 
16-17 óra között. Telefonos egyeztetés: 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, fi nta.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
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő január hónap-
ban telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alap-
ján tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 
3/B.). Időpont egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.zsolt@
jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap 
páros keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fi-
desz Irodában (Intézmények Házával szemben). Időpont 
egyeztetés: 70/602-2985
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő január 
25-én, 16-17 óra között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) 
tartja fogadóóráját.
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MEGEMLÉKEZÉS A 
45 ÉVIG TEVÉKENYKEDŐ DOROGI 

TERVEZŐ IRODÁRÓL
A hazai olajfelhasználás növekedésével az 1970-es évek elején 

nehéz helyzetbe került a Dorogi Szénbányák Vállalat. Döntést kel-
lett hozniuk arról, hogy az üzemeknél felszabadult – nem bányá-
szati végzettségű – diplomásokkal mi legyen. Így 1971-ben megala-
kították a Dorogi Tervező Irodát, mely a nagyvállalat külüzemeként 
1990-ig működött. Az iroda feladatát képezte a korábbi nagyválla-
lat kiszolgálása különböző tervtanulmányokkal, tervekkel. Ebben 
az időben végezte az iroda a Hydrop-Dekolt víz alatti ásvány kiter-
melő rendszer alapszabadalmának továbbfejlesztését.

Ezen kívül Dorogon és a környező településeken, valamint az or-
szág minden részén vállaltak más szakágakba tartozó feladatokat 
is. A foglalkoztatott létszám 1989-ben 79 fő volt. 

A rendszerváltáskor a Dorogi Szénbányák Vállalat a Tervező Iro-
dát Kft.-vé alakította át. 1990. február 15-én 35 fővel kezdte meg 
tevékenységét a Dorogi Tervező Iroda Kft.

Az elmúlt 25 évben a társaság által elvégzett dorogi tervezési fel-
adat közül néhány fontosabb:

Utak, víz és szennyvízcsatorna és csapadékvíz-elvezető rendsze-
rek tervezése, kórház, szociális létesítmények, a Kálvária rekonst-
rukciója, a Kitelepítési emlékmű tervezése, a Német Nemzetiségi 
Tájház kialakításának terve, a Zenepavilon terve, Ady Endre utcai 
partfal (támfal) terve, bányabezárásokkal kapcsolatos tervek.

A tagok 2016 elején elhatározták, hogy két és fél évtized sikeres 
tevékenység után a társaságot végelszámolással megszüntetik.

Illendő emlékeznünk az iroda egykori vezetőiről (Pender Ferenc 
üzemvezető, Puchner Ferenc főmérnök, majd üzemvezető, Lapos 
János főmérnök, Mátyus Mihályné főkönyvelő, Pénzes Béla ügy-
vezető, Sasvári József ügyvezető)  és köszönetet kell mondanunk 
tevékenységükért, melynek következtében az iroda mindvégig gaz-
daságosan tudott üzemelni.

A Dorogi Tervező Iroda Kft. évtizedekig tartó sikeresen tevékeny-
sége után a Tatabányai Törvényszék 2016. november 30-ai jóváha-
gyó végzésével, végelszámolással, veszteség nélkül megszűnt. A 
legfontosabb tervdokumentációk a megbízóknál, múzeumoknál és 
a levéltárban kerültek elhelyezésre.
(Részletek: dorog.hu)

Sasvári József
a társaság volt ügyvezetője

MONOSTORI TIVADARRA 
EMLÉKEZTEK AZ EMLÉKTORNÁN

A Dorogi FC berkeiben évek óta hagyomány, hogy a 
Dorog legsikeresebb játékosairól – Bakonyi István, 
Varga János stb. -, kapusáról – Ilku István - elnevezett 
meghívásos tornákat rendeznek városunkban. A Mo-
nostori Tivadar Emléktornát január 8-án tartották meg 
a városi sportcsarnokban. A Tatabánya, a Komárom, a 
Vasas, a Lábatlan és a Dorog U9-es csapatai mérték 
össze erejüket. Fordulatos, izgalmas mérkőzéseket 
vívtak egymással a gyerekek. A legjobbnak végül a Do-
rogi FC játékosai bizonyultak. A díjátadón Monostori 
Tivadar lánya akasztotta az érmeket a legjobbak nyaká-
ba. A kupa legkiemelkedőbb játékosa a hazai nevelésű 
Kruska Márk volt, míg a legjobb dorogi játékos Dankó Z. 
Barnabás lett. 

SZERENCSEHOZÓ FUTÁS 
ÚJÉVKOR

Újévi szerencsehozó futásra hívta a Dorogi Futókör a 
sportolni szerető dorogiakat. Január 1-jén 14 órakor a 
kemény hideg ellenére a Buzánszky Jenő Stadion előtt 
szép számmal gyülekeztek a futók, akik az új évet egy jó 
hangulatú közösségi sportolással kezdték.

A cél a Strázsa-hegy volt, ugyanúgy, mint tavaly. A 
hegymenet után a Palatínus-tó felé vették az irányt, 
majd a futás a Stadionnál fejeződött be. Összesen 11,5 
km-t tudhattak magukénak.

ELKÉSZÜLT A DOROGI 
PROGRAMFÜZET 2017

Dorogon már hagyomány, hogy évente 
kiadja a város önkormányzata az intéz-
mények, civil szervezetek programjai-
nak gyűjteményét. Havi bontásban már 
előre tájékozódhatnak az érdeklődők a 
kulturális, szórakoztató és sportese-
mények időpontjairól, helyszíneiről.
A programfüzet borítólapján az elmúlt 

esztendő legszínvonalasabb rendezvé-
nyeinek fotómontázsa látható. 
A rendezvénynaptárat minden dorogi 

háztartásba a januári Közhírré Tétetik 
Dorogon című újsággal együtt juttatja 
el a város önkormányzata. 

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON 
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: dr. Tittmann János polgármester, Főszerkesztő: Madarász Tímea, 
Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 42. Telefon: 33/431-299, E-mail: 
varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2017. január 1.   
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940, Dorog Város hivatalos honlapja: www.
dorog.hu
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

A 24 ÓRÁS KÉZILABDA MARATONON DÍJAZTÁK AZ ÉV 
LEGJOBB SPORTOLÓIT

A 24 Órás Kézilabda Maraton évek ót az év záró sport-
eseménye Dorogon. Az eseményen több korosztály 

kézilabdázói lépnek pályára és lőnek kapura egy egész na-
pon keresztül. A hagyományokhoz híven az idén is a sport-
rendezvényen hirdették ki a 2016-os év sportolóinak neveit.

A Dorog Város Önkormányzata által alapított Dorog Város 
Jó Tanulója – Jó Sportolója elismerést is a 24 Órás Kézilabda 
Maraton kereteiben adta át dr. Tittmann János polgármester. 
Az önkormányzat minden évben azért adományozza a díjat, 
hogy ösztönözze a tanulókat a szellemi és fi zikai képessé-

geik folyamatosa 
fejlesztésére, a 
fair-play szelle-
mének ápolásá-
ra, az eredmé-
nyes tanulásra és 
magasabb szin-
tű sportolásra. 
2016-ban Dorog 
Város Jó Tanuló-
ja – Jó Sportolója 
Imrei Nóra lett.

Imrei Nóra 2002-ben született. Az Eötvös-iskola elvégzését 
követően a Dobó Katalin Gimnáziumban tanul. Kitartása és 
akaratereje nem csak a kézilabdapályán hozott kiemelkedő 
eredményeket, hanem tanulásban is mindig a maximumra 
törekedett. 

A 2015-ös évben két korcsoportban is, az U13-ban és a 
serdülőknél is egyaránt fontos és meghatározó szerepet ját-
szott. 71 bajnoki mérkőzésen 306 gólt szerzett. Jelenleg a 
serdülő és a junior csapat meghatározó játékosa, de bemu-
tatkozott a Dorogi ESE NB II-es felnőtt csapatában is. 

Az Év Sportolói elismerésben részesültek 2016-ban:  

Borsos József (futás; Dorogi Egyetértés SE) 
Forgács Klaudia (kézilabda,Dorogi Egyetértés SE)
Lévai Zoltán  (birkózás, Dorogi Nehézatlétikai Club 
Meczger Sára (úszás, Új- Hullám SE) 
Mészáros Áron (labdarúgás, Dorogi Futball Club) 
Péntek Zoltán (judo, Dorogi Nehézatlétikai Club) 
Sitku Illés (labdarúgás, Dorogi Futball Club) 
Stadler Mercédesz (kézilabda, Dorogi Egyetértés SE 
Szatmári Kevin (labdarúgás, Dorogi Futball Club 
Szekér Szimonetta  (birkózás, Dorogi Nehézatlétikai 

Club)
Tamás Izabella (úszás, Új- Hullám SE)

Az Év Edzője: 
Fenyvesi László (labdarúgás, Dorogi Futball Club)
Eredményei a 2016-os évben:
– U14-es korosztályával a II. Osztályú Utánpótlás Bajnok-

ság Közép- nyugati csoportjában a 2. hely
– Komárom- Esztergom megye Év felnőtt edzője

MEGÚJULT AZ EÖTVÖS-ISKOLA 
TORNATERME

Átadták az Eötvös-iskola 
felújított tornatermét dec-

ember 19-én. Az új padlóburko-
lattal fedett, kifestett tornaterem 
Dorog Város Önkormányzatának 
önrészével, a Magyar Kézilabda 
Szövetség támogatásával készült 
el – a szeptembertől decemberig 
tartó felújítási időszak eredmé-
nyeként – mondta Vig Attila a tagintézmény vezetője, DESE elnök.

Dr. Tittmann János polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 
a megújult Eötvös-tornaterem átadója előtt aláírta az úszószövet-
séggel a szerződést, így a közeljövőben az uszodában is változások 
lesznek. 2018 tavaszán átadják a birkózócsarnokot is, amelynek 
közbeszerzési eljárása elkezdődött. 

Dorogon így mind a négy alapsportág sportolói – futball (május-
ban avattuk a műfüves pályát), kézilabda, úszás, birkózás – megfe-
lelő körülmények között vehetnek részt az edzéseken. 

A polgármester kézilabdákat adott át a gyerekeknek. Szappanos 
István a kézilabda szövetség megyei elnöke beszédében kiemel-
te: 2016-ban 29 hasonló tornaterem újulhatott meg a helyi önkor-
mányzatoknak és a szövetségnek köszönhetően. Az ünnepségre 
nem érkezett üres kézzel: szivacskézilabdákat és törölközőket ho-
zott a legkisebb kézilabdásoknak.

ÉVZÁRÓT TARTOTT A 
DOROGI FC

A Dorogi Futball Club hagyományaihoz híven 
az idén is megtartotta az utánpótlás csapa-

tok és edzők évzáró ünnepségét. December 12-én 
a városi sportcsarnokban az ünnepséget Mayer 
László elnök nyitotta meg. Hangsúlyozta, Dorog 
ismét felkerült a futball-térképére, amely óriási 
eredmény. Ez nagy lehetőség és felelősség is egy-
ben.  Dr. Tittmann János polgármester köszöntő-
jében kiemelte, hogy az elmúlt évek következetes 
szakvezetésének köszönhetően játszhat ismét a 
Dorogi FC az NB II-ben. 

Az utánpótlás csapatokat bemutatták edzőik, 
majd a kiemelkedő sportolók díjazása követke-
zett. A gyerekeknek lehetőségük volt a felnőtt 
csapat játékosaival találkozni, beszélgetni, a sor-
versenyeken ügyességüket bemutatni. 
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TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!

KEDVES DOROGIAK !

A Német Nem-
zetiségi Tájház 
ügyében for-
dulok Önökhöz 
t isztelettel jes 
kérésemmel.

Az Európa Nap 
– a Párbeszéd 
Napján - 2017 
májusában - 
szeretnénk át-
adni a svábok 
70 évvel ezelőtti 
k i telepítésére 
emlékező rendezvények sorában a megújított Német Nem-
zetiségi Tájházat.

A felújítás részeként korhű, eredeti bútorokkal szeret-
nénk berendezni a szobákat.

Kérem, amennyiben sváb bútorokkal rendelkeznek, és 
azokat támogatásként felajánlanák vagy eladnák Dorog 
Város Önkormányzata számára, az alábbi címen tájékoz-
tassanak: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. (Tel.: 33/431-299; 
e-mail: varoshaza@dorog.hu) 2017. február 15-ig!

Tisztelettel: Dr. Tittmann János
polgármester


