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November 26-án megkezdődött városunkban is a várako-
zás időszaka. A Hősök terén adventi gyertyagyújtó sza-

badtéri mise és Istentisztelet, a Zenepavilonnál a jégpálya és a 
kézműves vásár indította a fényekkel teli négy hetes időszakot. 

Advent első szombatján megnyílt a 200 négyzetméteres ingye-
nesen használható műjégpálya a Zenepavilonnál, amelyet egészen 
január közepéig használhatnak a sportkedvelők. A korcsolyázás 
mellett kézműves remekek vására várta az érkezőket a csodála-
tosan kivilágított téren. 

A Hősök terén, a Szent József templom előtt tartották az öku-
menikus szabadtéri misét és Istentiszteletet. A ceremónia végén 
a Dorogi Vállalkozók Egyesületének köszönhetően a felnőttekre 
forralt bor és forró tea várt, a gyerekek mézeskalácsot ropogtat-
hattak.

Az adventi időszakban szombat délutánonként műsorokkal, ér-
dekes programokkal ked-
veskedik Dorog Város Önkor-
mányzata az érdeklődőknek. 
December 3-án Kovácsné 
Fódi Krisztina kórusvezető, 
városunk Rauscher-díjas 
művésze, a Zrínyi-iskola 
gyermekkórusával érkezik a 
Zenepavilonhoz, hogy kará-
csonyi énekekkel tegye még 
hangulatosabbá a várako-

zás időszakát. December 10-én immár 
ötödik alkalommal rendezik meg a do-
rogi óvodák – szintén a Zenepavilonnál 
-  a Szeretetlánc elnevezésű jótékonysági 
adománygyűjtő rendezvényüket. Az idén 
sem marad el a betlehemes játék és a 
szeretetláncot is még nagyobbra sze-
retnék fűzni. December 17-én a vásár 
ideje alatt megtekinthetik a dorogi intéz-
ményekben – óvodákban, iskolákban – 
ezekben a hetekben készülő Betleheme-
ket, amelyek a Zenepavilonban lesznek 
kiállítva. Az estet a művelődési házban a 
Karácsonyi Gála zárja.

JÉGPÁLYA NYITVA TARTÁS

Hétköznap:  15.00 órától – 21.00 óráig
Hétvégén:  9.00 órától – 21.00 óráig
közben:  14.00 órától – 15.00 óráig
karbantartási szünet
Az iskolai tanítási szünet időtartama alatt a jégpálya nyitvatartási 

ideje:
 9.00 órától – 21.00 óráig
közben: 14.00 órától – 15.00 óráig
karbantartási szünet
December 24-én a jégpálya  9.00 órától – 15.00 óráig tart nyitva.

JÉGPÁLYA, VÁSÁRI HANGULAT A ZENEPAVILONNÁL, 
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A HŐSÖK TERÉN 

EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK ZENÉSZ 
BARÁTAINKKAL NÉMETORSZÁGBAN

A németországi Annaberg-Buchholz városába invitálták a Dorogi Német Nemze-
tiségi Kulturális Egyesület Bányászzenekarát, hogy együtt ünnepeljenek test-

vérzenekarukkal, évtizedes barátságuknak köszönhetően. Október 29-én zsúfolásig 
megtelt a város rendezvénycsarnoka a 35 éves jubileumát ünneplő zenekar tiszteleté-
re. A műsort az utánpótlás zenekar nyitotta Jörg Küttner zeneigazgató karmester ve-
zényletével. A dorogi közönség már két alkalommal hallgathatta zenéjüket, mert nyári 
zenei táborozásuk alkalmával, 2014-2015-ben térzenével szórakoztattak bennünket. 
Példaértékű az a zenepedagógia, amit a néhai Monika Jahn karmester asszony kezdett 
el és most Jörg Küttner karmester úr folytat.

A koncert folytatásként a felnőtt zenekar tradícionális 
fúvószenével szórakoztatta a nagy számú közönséget. 
Az utánpótlás zenekar tagjai jelmezekbe öltözve em-
lékeztettek bennünket a közelgő ünnepekre. Show 
elemekkel tarkított programot is hallhattunk. 

 Bohner Antal
Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület

DOROGRÓL ELSZÁRMA-
ZOTTAK TALÁLKOZÓJA

Október 30-án ismét több százan gyűltek 
össze a művelődési házban. A Dorogról 

elszármazottak találkozóját évek óta megren-
dezik. Kovács Lajos helytörténeti kutató bemu-
tatta a szeptemberben megjelent iskolatörté-
neti könyvet, amelynek lapjai sokak számára 
emlékeket idéztek fel a dorogi diákéletből. Az 
előadás utáni baráti beszélgetések kezdődtek, 
folytatódtak a terített asztal mellett.
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„SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANG 70” – BARLANGÁSZÜNNEP DOROGON

Remek tudományos-ismeretter-
jesztő konferenciává alakult 

az az emlékülés, amelyet a Benedek 
Endre Barlangkutató és Természet-
védelmi Egyesület (BEBTE) rendezett 
a Sátorkőpusztai-barlang felfedezé-
sének és feltárásnak 70. évfordulója 
alkalmából, november 26-án a dorogi 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár előadó-
termében.  

A rendezvény az elmúlt 70 év törté-
néseit elevenítette fel, különösen az 
1958-ban megalapított dorogi bar-
langkutatás kezdetétől a jelenkorig.  
Emellett a barlangászat és a tudomány 
kapcsolatába nyerhettek bepillantást 
a résztvevők olyan nagyszerű előadók 
jóvoltából, mint dr. Leél-Őssy Szabolcs, 
az ELTE Általános és Alkalmazott Föld-
rajzi Tanszékének docense, dr. Balázs 
Géza professzor, az ELTE BTK Mai Ma-
gyar Nyelvi Tanszékének vezetője, a 
Kossuth Rádió méltán népszerű anya-
nyelvi műsorának, a „Tetten ért szavak-
nak” szerkesztő-műsorvezetője, dr. Ju-
hász Árpád geológus, a hazai televíziós 
ismeretterjesztés meghatározó alakja, 

dr. Surányi Gergely, az MTA-ELTE Geo-
lógiai, Geofi zikai és Űrtudományi Kuta-
tócsoportjának munkatársa és Stieber 
József környezetmérnök, barlangklíma 
kutató. Az esemény díszvendége volt dr. 
Jakucs Lászlóné, a barlangot 1946-ban 
másodmagával feltáró Jakucs László 
özvegye. Meghívottként számos egy-
kori és jelenlegi kutatótárs, valamint a 
hazai barlangász társadalom jó néhány 
meghatározó alakja mellett az Aggte-
leki Nemzeti Park, illetve a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park is képviseltette magát.

A konferen-
cia résztvevőit 
először Lieber 
Tamás egyesü-
leti elnök, majd 
Bánhidy László 
esztergomi és 
Dankó József 
dorogi alpolgár-
mester köszön-
tötte. A helyi 
barlangkutatás 
kezdeti időszakát 
Benedek Anikó, 
az 1980-as évek 
történéseit Varga 
László elevení-
tette fel, míg a 
jelenről Lieber Tamás beszélt.

A Sátorkőpusztai-barlanghoz kap-
csolódó ismeretterjesztő előadások-
ban számos érdekesség hangzott el. 
A jelenlévők megtudhatták például, 
hogy a Sátorkőpusztai-barlang klima-
tikus adottságait miként befolyásolta 
a Pünkösdi-ág 2012. évi felfedezé-
se,  hogy miként használható a bar-

langfeltárásban egy 
új geofi zikai eljárás, 
a kozmikus sugár-
zás mérésén alapuló, 
ún. müontomográfi a, 
amelyet mellesleg 
Sátorkőpusztán kí-
vánnak tesztelni, 
hogy mi tette ismert-
té a Sátorkőpusztai-
barlangot a világ – 
elsősorban hévizes 
barlangokkal foglalko-
zó – geológusai számá-
ra, hogy miként zajlott 
a Természettudományi 
Múzeum Ásványtárá-

nak 1958-as sátorkői gyűjtőútja, illetve, 
hogy egy nyelvész miben látja Jakucs 
László barlangokat, barlangkutatást 
népszerűsítő könyveinek máig töretlen 
népszerűségét.

A BEBTE a rendezvény sikerét az igen 
színvonalas előadásokon túl abban is 
látja, hogy a regisztrált résztvevők (kb. 
70 fő) egyharmada barlangász múlttal 
nem rendelkező érdeklődő volt.

A konferencia a Sátorkőpusztai-
barlang jó hangulatban zajló megte-
kintésével zárult, ahol a barlangban 

elmúlt években elvégzett tisztítások, 
tereprendezések kulisszatitkaiba is 
bepillantást engedtek a barlangászok.

Az emlékülés alkalmából a BEBTE 
megjelentette a Sátorkőpusztai-
barlang monográfi ájának, 2. bővített 
kiadását. A közel 200 oldalas, színes 
oldalakat és kihajtható mellékleteket 
is tartalmazó könyv erénye a barlang 
általános ismertetésén túl annak rész-
letes geomorfológiai jellemzése. 

A kötet megrendelhető a bebte@
index.hu e-mail címen.   
  Lieber Tamás

Fotók: Szilvay Attila

A rendezvény hallgatósága

A konferencia a föld alatt is folytatódott

KÖZMEGHALLGATÁS
A VÁROSHÁZÁN

Közmeghallgatást tartott Do-
rog Város Képviselő-testü-

lete november 24-én a városháza 
dísztermében. Mintegy harminc 
érdeklődő vett részt az esemé-
nyen, amelyen dr. Tittmann János 
polgármester ismertette az idei év 
pénzügyi mutatóit, a városfejlesz-
tési elképzeléseket és a már meg-
valósult beruházásokat. 
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Dr. Völner Pál: a bányászhagyományok 
ápolása és a pályázati források további 

hatékony felhasználása a cél 
A közösségi közlekedés fejlesztése – vasút és közút 

– mellett számos pályázati lehetőség nyílik meg 
Dorog előtt is a következő időszakban, amelyeknek 
köszönhetően az elmúlt évek fejlesztései hasonló 
ütemben folytatódhatnak a városban – mondta 
dr. Völner Pál. Dorog országgyűlési képviselője 
hozzátette: országos és megyei szintű pályázati 
források biztosíthatják a fejlesztéseket. 
 „Tovább folytatódhat a Dorogot és a térséget érintő 

beruházások sora, a vasút villamosítása, a vasútállomás környékének felújí-
tása mellett a helyi közösségi életet, értékeket szolgáló fejlesztések megvalósí-
tására is pályázati források nyíltak” – mondta dr. Völner Pál. Az államtit-
kár kiemelte az elmúlt időszak infrastrukturális beruházásai közül az 
országos közúthálózat több szakaszának felújítását a térségben, hoz-
zátéve: „a meglévő úthálózat megújítása mellett kiemelten fontos a térséget az 
M1-es autópályával összekötő 112-es gyorsforgalmi út megépítése. A környéken 
élők számára ez gyors összeköttetést jelentene a fővárossal, de akár a nyugati 
országrésszel is, hiszen a nemrég bejelentett módosítás értelmében a korábbi 
2x1 sáv helyett 2x2 sávos gyorsforgalmi út épül meg a kormányhatározat 
értelmében 2020-ra”.

Megújul a vasútállomás
A közúti közlekedés mellett a vasútvonal fejlesztése is tovább foly-

tatódik. A tavaly befejeződött felújítást követően már zajlik a vonal 
villamosítása, amelyet követően a dízelüzemű motorvonatok helyett 
új, környezetkímélő villanymotoros szerelvények közlekednek majd a 
pályaszakaszon. „Legalább ugyanilyen fontos, hogy ezzel együtt Doroghoz 
méltó vasúti pályaudvar épül, a hozzá csatlakozó szükséges közúti hálózattal, 
parkolókkal. Megtörténik a bejáró út és a buszmegállók kiépítése, új, második 
vágány épül a Mészkőhegyi elágazás közelében” – ismertette dr. Völner Pál. 

A képviselő kitért a megyei szinten megnyílt pályázati lehetőségekre 
is: „A helyben szükséges fejlesztések fontosságát a helyben élők tudják felmérni, 
rangsorolni, ezért tette lehetővé a kormány, hogy megyei szinten koordinálják az 
uniós források jelentős részének elosztását. Ez az úgynevezett Területi Operatív 
Program – TOP –, amelynek keretén belül megyénkben összesen több mint 25 
milliárd uniós forrás felhasználását teszi lehetővé” – vázolta az államtitkár.

Energiakorszerűsítés és hagyományápolás pályázati forrásokból
A megyei források többek között a megújuló energiaforrások kihasz-

nálására és az idegenforgalomra fejlesztésére irányulnak. Dorogon a 
Petőfi  és Zrínyi iskolák energetikai korszerűsítésére nyílhat lehetőség, 
amelynek köszönhetően jelentősen csökkenhet az intézmények fenn-
tartási költsége. 
„Legalább ugyanilyen fontosnak tartom a hagyományok őrzését, Dorog 

esetében különösen a bányászat emlékeinek ápolását és bemutatását, hiszen a 
bányaipar a város büszke öröksége. Bízom benne, hogy TOP-os forrásból meg-
valósulhat a Bányászati Múzeum, csakúgy, mint az egyre növekvő forgalom 
miatt elengedhetetlenül szükséges közlekedésbiztonsági beruházások, a Mária 
utca fejlesztése és új zöldterület kialakítása a városban” – fogalmazott az 
országgyűlési képviselő. 
„Dorog az utóbbi években egy fejlődő, a térség jövőjét is formáló, meghatározó 

város képét mutatta, bízom benne, hogy ez a jövőben is folytatódik, még inkább 
kézzelfoghatóvá válik. A térség országgyűlési képviselőjeként igyekszem mind-
ebben segíteni a várost. Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, eredményekben 
gazdag új évet kívánok Dorognak, és minden itt élőnek” – mondta dr. Völner 
Pál. 

DOROG A TÉRSÉG MEGHATÁROZÓ VÁROSA

FRITZ ISTVÁN AZ ÉV 
SZOCIÁLIS DOLGOZÓJA

 

Dorog Város 
K é p v i s e -

lő-testületének 
november 25-én 
tartott ülésén dr. 
Tittmann János 
polgármester át-
adta Az Év Szociá-
lis Dolgozója Díjat, 
amelyet  2016-ban 
Fritz István, a Mál-
tai Szeretetszol-
gálat dorogi szer-
vezete vezetője 
érdemelte ki.
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KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő december hónapban 
telefonon, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés alap-
ján tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési Házban. 
Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban tartja fogadóóráját 2017. január 18-án 16-17 óra kö-
zött. 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 elérhe-
tő: 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  iskolá-
ban. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő december hónapban 
telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja foga-
dóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Időpont egyezte-
tés: 70/367-10-99, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros 
keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában 
(Intézmények Házával szemben). Időpont egyeztetés: 70/602-
2985
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő december hónap-
ban telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tart-
ja fogadóóráját az MSZP Irodában. Időpont egyeztetés: sziglir@
gmail.com, 30/970-8203

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: 33/738-739, 
E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2017. január 1.   
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940, Dorog Város hivatalos honlap-
ja: www.dorog.hu

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete november 25-én az alábbi na-

pirendekről döntött
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb esemé-
nyekről 

2) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. 
(X.22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szer-
vei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról 

3) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. 
(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátá-
sokról szóló 22/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

4) 4) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2016/17. nevelési évre vonat-
kozó munkatervének véleményezése A Dorogi Petőfi  Sándor 
Óvoda 2016/17. nevelési évre vonatkozó munkatervének véle-
ményezése 

5) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2016/17. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezése 

6) A Dorogi Kommunális Közalapítvány alapító okiratának mó-
dosítása 

8)  Dorog Város Kulturális Közalapítványa alapító okiratának mó-
dosítása 

9) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító ok-
iratának módosítása 

10) Tájékoztató Dorog Város környezeti állapotának változásáról 
11) A Dorog, belterület hrsz.:1159 ingatlan megnevezése 
12) A Dorog, belterület hrsz: 725/6 ingatlan megosztása 
13) Felsőoktatásban tanulók támogatására 2017. évi pályázat 
14) Dorogi Rendőrkapitányság munkájának értékelése
15) Támogatás a Dorogi Rendőrkapitányság részére 
16) A Dorogi FC támogatása
17) BEBTE támogatása 

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a 
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A kép-
viselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján 
olvashatják. 

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE 
A MÉRÉSEK ALAPJÁN 

2016. október 21.-november 20. 

1. Kéndioxid (SO2)átlagértéke: 5,58 μg/m3

 előírt határértéke: 125, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 4,46 %-a

2. Nitrogénoxid (NO2)átlagértéke: 19,84 μg/m3

 előírt határértéke: 85, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 23,34%-a

3. Szénmonoxid (CO)átlagértéke: 903,23 μg/m3

 előírt határérték: 5000, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 18,06 %-a

4. Ózon (O3) átlagértéke: 38,71μg/m3

 előírt határérték: 120, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 38,71%-a

5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke: 32,26 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 57,04%-a

Határérték túllépés nem történt.

SZÍNVONALASABB ÉS MÉG GYOR-
SABB LETT AZ ÜGYINTÉZÉS 

Színvonalas és 
még gyorsabb 

ügyintézéssel várják 
az ügyfeleket nov-
ember 14-től a Do-
rogi Polgármesteri 
Hivatalban.  Az ügy-
félfogadás az aulá-
ban, az erre a célra 
kialakított pultnál 
zajlik mostantól. A 
szociális, illetve a 
hulladékszállítással kapcsolatos ügyek intézésénél, vala-
mint a hivatali levelek átadása-átvételénél az aulában az 
erre a célra kialakított területen van mód. 

Egyéb ügyekben (pl.: adó, anyakönyvi, hagyatéki, építés 
hatósági, műszaki, pénzügyi stb.) az ügyfelek fogadása 
továbbra is úgy történik, hogy az ügyfélhez a telefonköz-
pontos munkatárs lehívja az ügyintézőt, aki az ügyintézés 
céljából az ügyfelet az irodájába kíséri. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dorogi Polgár-
mesteri Hivatal címe Dorog, Bécsi út 71. számról, Bécsi út 
79-81. számra változott.
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A dorogi zeneiskola Halleluja kórusa és Pachelbel kama-
razenekara adott koncertet  Londonban az ’56-os forra-

dalom és szabadságharc emlékére rendezett jubileumi ünnep-
ségen. A meghívásról és programsorozatról kérdeztem Farkas 
Rose-Mariet, a Halleluja kórus karnagyát.

Kinek a meghívására mentek Angliába, honnan a kapcsolat? 
A Halleluja kamarakórus és a Pachelbel kamarazenekar a 

Southendi Magyar Közösség meghívására utazott Angliába. Bá-
tyám és családja Southend-on-Sea-ben él. Ő már korábban fellé-
pett a közösség által szervezett március 15-i ünnepségen. Így jött 
az ötlet, hogy az ’56-os forradalom 60. évfordulójára egy nagysza-
bású, emlékezetes műsort szeretnének. Angol részről a közösség 
vezetője, Káldi Attila volt a főszervező. Itthonról én szerveztem az 
utazást. A légitársaság miatt a hangszerek szállítása némi bonyo-
dalommal járt.

Kik vettek részt az ünnepségen? 
Az ünnepség két részből állt: délelőtt a Crowstone St. George 

United Reformed Church angol gyülekezetének adtunk teltházas 
hangversenyt az istentisztelet keretén belül. A lelkésznő beszédé-
nek témája szabadságharcunk volt. Szavai mindenkit meghatottak. 
Az angol közönség állva tapsolt a műsor végén.

Délután ugyanez a templom adott otthont a magyar közösség hi-
vatalos ünnepi műsorának. Káldi Attila összehozta a környéken élő 
összes ’56-os menekült magyart. Mindannyian eljöttek. Őket a mű-
sor végén külön ajándékkal köszöntötték a magyar közösség tagjai. 

A londoni magyar nagykövetséget Dr. Balogh György Nemzetkö-
zi Összekötő Diplomata úr képviselte, aki a műsor végén beszé-
det mondott. Southend-on-Sea város részéről Mrs. M. Fay Evans 
polgármester-helyettes asszony valamint Gary Lowel, a Southend 
Carnival főszervezője és felesége vettek részt a megemlékezésen.

A műsorban rajtunk kívül felléptek még: Tamás Erzsébet Eliza 
és Farkas Attila színészek valamint Roy Scivyer angol történelem 
tanár, aki egy másik szemszögből világított rá a magyar forradalom 
eseményeire.

Milyen volt a fogadtatás a közönség részéről?
Egyszerűen csodálatos. A kinti magyarok mindent megtettek, 

talán erejükön felül is, hogy jól érezzük magunkat . Káldi Attila 
egymaga fogadta be az egész zenekart, ezért ő családjával erre 
az időre rokonokhoz költözött. A búcsúestén pedig vacsorára látta 
vendégül a teljes 23 fős csapatot otthonában. 

A magyar közösség a koncert után remek állófogadást szerve-
zett magyar ételekkel, italokkal, süteményekkel. Nagyszerű volt a 
hangulat. 

A koncertet többen végigsírták… Nagyon megható volt. Éreztük a 
szeretetet, éreztük, hogy ezen a napon valami különleges történt 
itt. Elhoztuk nekik Magyarországot, a hazájukat. 

Hogyan alakult a programjuk? 
Jártunk Londonban, ahol a rövid idő ellenére rengeteg élmény-

ben volt részünk. Vasárnap két koncertet adtunk a Crowstone St. 
George templomban, egy egyházzeneit az angol közösségnek, és 
egy ünnepi magyar koncertet a magyar közösségnek. Hétfőn volt 
időnk megtekinteni a fogadóvárost, mely egy érdekes tengeri akvá-
riummal és egy nagy vidámparkkal rendelkezik. Számunkra maga 
a tenger is felejthetetlen élményt nyújtott. Kirándultunk egyet 
Leigh-on-Sea nevű halászvároskába. 

A Pachelbel kamarazenekar és a Halleluja kórus mióta dolgozik 
együtt? 

A két együttes 2014-ben alakult, és gyakorlatilag a kezdetektől 
szorosan együttműködünk. Együtt vagyunk kerek egész, együtt 
dolgozunk, majd együtt örülünk a sikereknek. Ehhez természete-
sen kell egy olyan zenekari vezető, mint Kolozsvári Barnabásné, 
Marika, akivel kitűnően tudunk együtt dolgozni.

Szerepeltek már máskor is külföldön? 
Ez az út nem az első a két együttes történetében. Korábban két 

alkalommal is felléptünk Erdélyben Böjte Csaba atya árvaházaiban 
valamint erdélyi templomokban. 2011-ben koncert körutat szer-
veztünk, melynek zárókoncertjét a csíksomlyói kegytemplomban 
adtuk, majd 2014-ben Kálvin Balázs – Cselenyák Imre meseope-
ráját, A szorgalmas és a rest lányt vittül el a nagyváradi, nagysza-
lontai és dévai otthonok gyerekeinek. Felejthetetlen élmény volt. 

Kik segítették a turnét? 
A turné nem jöhetett volna létre Dorog Város Önkormányzata és 

dr. Tittmann János polgármester úr, valamint a Neuzer bicikligyár 
anyagi támogatása nélkül. Az utazási költség fennmaradó részét az 
Ifjú Muzsikusok Dorogi Alapítványa biztosította. 

Hol hallhatjuk legközelebb Önöket? 
Legközelebb december 17-én 18 órakor lépünk fel a dorogi mű-

velődési házban, ahol karácsonyi hangversennyel kedveskedünk a 
dorogiaknak.

Cservenka Rita

ÓRIÁSI SIKER LONDONBAN

MEGHÍVÓ

„ZENGEDEZZÜNK NÉKED, SZÉP CSILLAG” 
címmel 

a Zrínyi Iskola Kóruscsaládja 

2016. december 18-án 16°° órakor 

Karácsonyváró hangversenyt ad a 
Szent József templomban 

Közreműködik  a 
Pachelbel Vonószenekar  
és iskolánk zeneiskolás 

növendékei. 

Mindenkit szeretettel 
várunk!
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG 
2016. ÉV VÉGEREDMÉNYE

BÍRNI FOGOD!

Egy hét bulizás, teljesen ingyen 
a Sziget Fesztiválon. Ezt ígér-

tük nektek, a Zsigmondy-középiskola 
diákjainak a „Bírni fogod!” program meghir-
detésekor. Egy kis sportolással, kitartással 
és némi szerencsével a vadonatúj kerékpár, 
a tablet, az egyhetes Szigetjegy és számos 
sportutalvány kereste gazdáját. 

Aktív 2016-os évet hoztunk Nektek a „Bírni 
fogod!” programunkkal, amelyen mintegy 
félszázan vettetek részt! Az értékes tárgy-
nyeremények mellett az egyhetes Sziget 
Fesztiválra szóló belépő tulajdonosa is meg-
van már! Hogy ki nyerte meg? Aki rendsze-
resen részt vett sportrendezvényeinken – 
Országfutás,  Dorogi Túra7, II. Sarpi -Dorog 
Városfutás, Hunfoglaló Challange futás és a 
Pilisi BicajNap - és gyűjtötte a pontokat! A 

Bírni fogod! program pontgyűjtő versenye a négy vezető sportág 
kipróbálásával zárult a (kézilabda, labdarúgás, úszás és birkó-
zás). 

A hivatalos díjátadóval egybekötött eredményhirdetés a 2016-
os 24 Órás Kézilabda Maraton rendezvényén, december 16-án 
lesz!

Azokat a diákokat, akik minimum 2 rendezvényen részt vettek, 
meghívjuk a budapesti Aquaworld Resortba, egy felejthetetlen 
fürdőzésre. 

És a várva várt végeredmény:
1.  Büki Melinda 171 pont (1 hetes belépő a 2017-es Sziget 

Fesztiválra!)
2.  Rózsa Krisztián 169 pont (egy általad választott kerékpár 

70 000 Ft értékben)
3.  Fekecs Eszter 166 pont (egy tablet 60 000Ft értékben) 
4.  Farkas Koppány 162 pont (egy 10 000 Ft-os sportutalvány)
5.  Rosz Gina 126 pont (egy 10 000 Ft-os sportutalvány)
6.  Sajabó Fanni 121 pont (egy 10 000 Ft-os sportutalvány)

Fő támogatók: 
Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány

Dorogisport

A LEGJOBB BIRKÓZÓ DOROGI

A kadet szabadfogású országos-bajnokságon nyolc ver-
senyzővel vett részt a Dorogi Nehézatlátikai Club. Mind 

a nyolc versenyző döntőbe jutott! Magyar Bajnokok: Spányik 
Ákos (42 kg), Lévai Tamás (69 kg), Vitek Dárius (76 kg), Vátzi 
Bálint (85 kg), Roland Vátzi (+100 kg). 

Ezüstérmesek: Szányi Áron (54 kg), Putnoki Zsolt (69 kg), 
Botond Kismóni (100 kg). 

Verseny legjobb birkózójának járó különdíját is dorogi birkó-
zó nyerte Vitek Dárius személyében.

I. OSZTÁLY  Csapatok Mérkőzés Pont
  1. COMP-L 22 34
  2. TOFI TEAM 22 26
  3. KÉK-CÉG 22 24
  4. SUZUKI 22 22
  5. ÁSZOK 22 21

EGYÉNI ÁTLAGOK (akik a mérkőzések 50%-át dobták)
Név Csapat mérkőzés Átlag
1. Karcz Jenő Comp-L 22 263,82
2. Tertsch Miklós Comp-L 18 262,00
3. Molnár Tamás Tofi  Team 21 261,71

DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG 
2016. ÉV VÉGEREDMÉNYE  II. OSZTÁLY  
  Csapatok Mérkőzés Pont
  1. DOROGI ESE I. 22 36
  2. E K Ö 22 32
  3. ONYX 22 32
  4. M. PÁLINKA 22 31
  5. KONECSNI P. 22 20

EGYÉNI ÁTLAGOK (akik a mérkőzések 50%-át dobták)
Név Csapat Mérkőzés Átlag
1. Kohl Ferenc Dorog ESE I. 22 263,45
2. Jancsovics Balázs EKÖ 19 256,53
3. Gurin Tibor Dorogi ESE I. 22 254,45

KATUS ATTILÁVAL ZÁRULT A 
MINDENKOR MOZGÁSPROGRAM

Lezárult a dorogi sportintézmény által szervezett 
MindenKor mozgásban programsorozat, melyet nov-

ember 24-én felejthetetlen tornával koronáztak meg Katus 
Attilával. A sportcsarnokban több mint hatvanan álltak sző-
nyegre és mozogtak a Világ -és Európa-bajnok Katus Attila 
edzővel, életmódtanácsadóval.

A MindenKor mozgásban programsorozat rendezvénye-
in - a tornákon, a sóbarlangban, az uszodai programokon 

és még számos színes 
sportrendezvényen - 
mintegy 650 nyugdíjas 
vett részt az év folya-
mán. 

A dorogisport csapata 
jövőre újra várja az idő-
seket!
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Gyere és legyél részese az évzáró rendezvényünknek, ahol együtt kézilabdáznak 

Kézilabda
Maraton

24 órás
Kézilabda 

Maraton

DOROG2016

AKI VÉRT AD, 
ÉLETET AD!

A Magyar Vöröskereszt Dorog Területi 
Szervezete VÉRADÁST

szervez a dorogi művelődési házban
 2016. december 21-én 10 órától.

A Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete 
tisztelettel meghívja tagjait 

2017. január 8-án 8 órakor a dorogi 
művelődési házban tartandó


