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A PETŐFI ISKOLA NYUGDÍJAS  

PEDEGÓGUSAINAK TALÁLKOZÓJA

Néhány hónapja ünnepeltük a Petőfi Sándor Általános Iskola 100. évfor-
dulóját. 

Az ünnepség színvonalas, sokszínű programot kínált. Az idősödő pedagógu-
sokban az eseményen felmerült az igény a mély, hosszabb beszélgetésre.

Pedagógustársaim nagy örömmel fogadták ötletemet, hogy mi, akik több 
évtizedet töltöttünk el a Petőfi nevelőtestületében, találkozzunk nyugodtabb 
körülmények között is. A találkozó apropóját a szeptember 3-án megnyílt Do-
rogi iskolák 100 éves tükrök fénytörésében című kiállítás apropója adta. A ta-
lálkozót az iskolatörténeti kiállítás megtekintésének lehetőségével kívántam 
összekötni, ezért választottam helyszínül a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum kiállítótermét. Szeptember 9-én 25 nyugdíjas pedagó-
gus jött el a rendezvényre. Közülük a legidősebb 40 éve, a legfiatalabb alig 3 
hónapja kezdte meg nyugdíjas éveit.

Nagy örömmel fogadtuk volt tanítványunk, Mogyorósi Erika tanítónő és tanít-
ványai köszöntő műsorát.

Ezután valamennyien pár szóval meséltünk néhány régi élményünkről, s 
arról hogyan telnek nap-
jaink. Legtöbbünk aktív 
nagyszülőként, unokák-
kal büszkélkedtünk, s bi-
zony jó néhányan déduno-
kákkal is dicsekedhettek. 

Jó hangulatban hamar 
elröppent az idő. Búcsú-
záskor megfogadtuk, 
hogy igyekszünk gyakrab-
ban találkozni. Felmerült 
a Pedagógus Nyugdíjas 
Klub létrehozásának gon-
dolata is.

Fülöpné Püsök Gyöngyi

VENDÉGÜNK VOLT  
DR. TARI EDIT RÉGÉSZ

Dorog Város 
Barátainak 

Egyesülete havonta 
nyilvános rendez-
vények keretében 
vár minden dorogi 
érdeklődőt. Szept-
ember 13-án a 
Kulturális Örökség 
Napok jegyében dr. 
Tari Edit régész, 
tanár, kerámiakészítő- és rajzoló esztergo-
mi múzeumigazgató volt vendége a dorogi 
közönségnek. Januári előadássorozatát foly-
tatta a művelődési házban: a keresztelőkutak 
középkori csodái után most (az épített kör-
nyezet világnapjához igazodva) a középkori 
fatemplomok és más, fellelt faházak európai, 
főképp a történelmi Magyarország területén 
látható sok százéves emlékeiről lebbentett 
fel eddig nem ismert fátylakat. Hazánk és a 
környező országok gazdag fatemplomépítő 
hagyományairól, értékeiről, gyakran meg-
hökkentő, nem egyszer humoros sorsáról 
hallhattunk szakszerű, mégis közérthető 
történeteket. Kérdéseinkre is kimerítő, pon-
tos válaszokat kaptunk. A romló anyagúnak 
hitt, ám sok évszázados emlékek bizonyára 
kedvet ébresztettek bennünk útikönyvekben, 
vagy éppen új kirándulási programok kereté-
ben ország-világjáró kutatásokhoz. 

K. L.

KEREKÍTŐ KICSIKNEK ÉS PICIKNEK

Csecsemőknek, kisgyermekeknek és szüleiknek já-
tékos fejlesztő foglalkozásokat szerveznek a gyer-

mekkönyvtárban minden szerdán. Leszkó Miklósné Mó-
nika vezetésével népdalok, játékos mondókák, lógázók, 
pörgetők szórakoztatják az apróságokat és szüleiket a 
Kerekítő foglalkozások keretében. Szerdán 10 órától a 
következő héten is várják az érdeklődőket a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtárban egy jó Kerekítőre.

2016. szept-
ember 22-én 
a Gáthy Zoltán 
Városi Könyv-
tár emeletén 
a Történelmi-
r e g é n y - í r ó k 
Társasága öt 
tollforgatójával 
beszélgettünk: 
Kapa Mátyás-
sal, aki a múlt-
ban néha bizarr 
t ö r t é n e t e k e t 

keres, vagy éppen a történelmi események mögötti nagy moz-
gatórugókat; Trux Bélával, aki „lázasan” ír (mert állandó hő-
emelkedéssel kénytelen otthon maradni); Novák Andorral, aki 
posztapokaliptikus pszichotrillert jegyez; Soós Tiborral (a dorogi 
gimnázium tanára), aki szintén inkább a jövőben kalandozik, és 
a tudományos-fantasztikus irodalom kedvelőihez szól; valamint 
Cselenyák Imrével, akit különösebben nem kell a dorogi közön-
ségnek bemutatni. A hallgatóság részéről két író: Kovács Lajos 
és Gáspár Ferenc fokozta szakértelmével a várakozást és a han-
gulatot, mely végül igen vidámra, családiasra, és véget-nem-érni 
akaróra sikerült. A sorozatnak szánt találkozókon jövőre is várjuk 
az érdeklődőket!

TÖRTÉNELMI TALÁLKOZÓ
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Számos út, útszakasz újult meg város-
unkban az elmúlt félévben. A Köztár-

saság út májusi átadása után a Bányász 
köröndi járda és vízelvezetés felújítási mun-
kálatai is befejeződtek.

Elkészült a Hám Kálmán lakótelepet a 
Bányásztemplom parókiájával összekötő 
szakasz út és járda közötti területének és 
járda burkolatának felújítása.

Önkormányzati támogatással burkolták 
le a Kálvária úton a Munkaügyi Központtal 
szembeni járdaszakaszt is – tudtuk meg a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán.

A városfejlesztés következő állomásaként 
megkezdődött a Schmidt Sándor lakóte-
lep 36-37/a lakótömbök közötti területen a 
parkolók kialakítása. Október közepére 28 
férőhelyes szilárd burkolatú parkolót ve-
hetnek át a lakók. 

Befejeződött három kórházi szolgálati la-
kás fűtéskorszerűsítési munkája, melynek 
során a lakások fűtési rendszerét a távfű-
tésről egyedi mérővel rendelkező gázfűtés-
re kötötték.

Sportpark létesülhet a Nemzeti 
Szabadidős-Egészségpark Program felhí-
vására városunkban. Három helyszínen - a 
Radnóti utcai játszótérnél, a Jubileum téri 
játszótérnél és a Hám Kálmán lakótelepen 
- épülhet meg a sportpark a közeljövőben. 

Az önkormányzat már benyújtotta támoga-
tási kérelmét a sportparkok kialakításának 
támogatására. 

A kálvária dombon Dorog jelképeként dí-
szelgő acélszerkezetű bányatornyot a ter-
vek szerint kilátóvá alakítják, amelynek en-
gedélyezése folyamatban van. Már a kiviteli 
tervek is elkészültek. 

SPORTPARKOK LÉTESÍTÉSÉRE PÁLYÁZOTT DOROG,  
AKNATORONYBÓL KILÁTÓ KÉSZÜLHET

A Schmidt-lakótelepen október közepén adják át a huszonnyolc férőhelyes, szilárd burkolatú parkolót

Nemzetközi szak-
folyóiratban, a 

CRH Whiteboard ma-
gazinban jelent meg a 
Schmidt Sándor Agoráról 
egy fotókkal illusztrált, 
négyoldalas angol nyel-
vű cikk, Accomplished 
Design (Tökéletes dizájn) 
címmel.

A huszonegy országban 
megjelenő, színes kiad-
ványban közölt írás több 
szempontból is rendkívül 
értékes Dorog számá-
ra. Magyarországot egyedüliként 
képviselve jelent meg a fehér ce-
mentből készült pengefallal hatá-
rolt közösségi tér. Az agora a lon-
doni Victoria Beckham Store, egy 
németországi, egy horvát épület 
és a világhírű Zaha Hadid iráni 
építésznő által megálmodott The 
Messner Museum fotós írásai 
mellett kapott helyet a magazin-
ban. 

Dorog hírnevét erősíti, hogy a 
négyoldalas írás városunk törté-
netét, földrajzi elhelyezkedését, 
a barnakőszén-kincsre épülő 
település jelenét is bemutatja. A 
szerző szól a tervezőkről, Nagy 
Henriettéről, Magyar Ákosról és 
az ötszörös év háza díjas Dankó 
Kristófról, Dorog főépítészéről.

A cikk külön fejezetben foglal-

kozik az agorára jellemző élet-
képekkel: a tavaly megrendezett 
nagysikerű adventi vásárral, a 
gyermekek számára felüdülést je-
lentő szökőkúttal. 

A TÖKÉLETES DIZÁJN

MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt az

56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
60. évfordulójára emlékező városi ünnepségre! 

Időpont: 2016. október 21. 16.30 
„ÉBREDÉS A SÖTÉTBŐL” 

történelmi emlékezés

Rendezte: Sopsits Árpád, 
Balázs Béla-díjas színház- és filmrendező 

Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház

17.45
Koszorúzás az ’56-os emlékkőnél 

Helyszín: Hősök tere
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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: 33/509-640, E-mail: 
varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2016. november 1.    
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940, Dorog Város hivatalos honlapja: 
www.dorog.hu, Címlap: Kornreich Gábor

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE 
A MÉRÉSEK ALAPJÁN 

2016. augusztus 19. és 2016. szeptember 18. között

1. Kéndioxid (SO2)átlagértéke: 2,65 μg/m3

 előírt határértéke: 125, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 2,12 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)átlagértéke: 12,42 μg/m3

 előírt határértéke: 85, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 14,61 %-a

3. Szénmonoxid (CO)átlagértéke: 427,42 μg/m3

 előírt határérték: 5000, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 8,55 %-a

4. Ózon (O3) átlagértéke: 87,74 μg/m3

 előírt határérték: 120, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 73,12 %-a

5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke: 17,54 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 35,08 %-a
Határérték túllépés nem történt.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2016. október 27-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a 
polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő október hónapban tele-
fonon, 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 Zoltán Városi 
Könyvtárban tartja fogadóóráját október 19-én 16-17 óra között, va-
lamint november 9-én szintén 16-17 óra között. Telefonos egyezte-
tés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első kedd-
jén 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 iskolá-
ban. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő október hónapban telefo-
non, 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 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 október 26-án, 16-17 
óra között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját. 

Reméljük, az időjárás is kegyeibe fogadja majd október 8-án, 
szombaton a Pilisi Bicajnap résztvevőit, mert bizonyára nagy ér-
deklődés kíséri majd a rendezvényt. A szervezők az életkort és 
kerékpáros tudást figyelembe véve állították össze a programot, 
amely három kategóriában várja azokat, akik kedvelik az őszi ki-
rándulásokat és szeretnek bringázni.

A térségben négy település vesz részt, amelyeken start-, átme-
nő- és célállomásokat állítanak fel a Bicajnap szervezői. Dorog, 
Kesztölc, Piliscsév és Piliscsaba várja majd a kerékpárosokat.
A választható kategóriák:

1. A haladó
 Dorogtól Piliscsabáig, onnan vissza Dorogig vezet az út. Ez a 

szakasz gyakorlott, haladó kerékpártudást igényel.
2. A középhaladó
 Dorogtól Piliscsévig, majd onnan vissza Dorogra
3. A kezdő (családos)
 Dorog – Kesztölc – Dorog. Könnyített útvonal, bárki nekivág-

hat.
Minden kategóriában egy-egy tapasztalt túravezető navigálja 

majd a csapatokat a célig. A településeken frissítőkkel és kós-
tolóval várják az érkezőket. Célszerű a terepviszonyoknak meg-
felelő kerékpárral részt venni a túrán. Ne feledjük a kötelező 
bukósisakot sem!

A részvételi díj minden kategóriában 500.- forint/fő

További részletek: dorogisport.hu 

PILISI BICAJNAP : ÜLJÜNK  
NYEREGBE OKTÓBER 8-ÁN!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1.) A támogatás célja: felsőoktatási rendszerben, nappali tago-

zaton dorogi tanulók támogatása.
2.) Támogatásban részesíthető aki:

- dorogi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöltött 

legalább egy sikeres félévet igazol,
- igazoltan beiratkozott a következő félévre, 
- akinek tanulmányi átlaga legalább jó (3,51) átlagot eléri,

3.) Pályázat benyújtásának rendje:
- a pályázatot kizárólag az erre rendszeresített forma-

nyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani az 
emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.

- a formanyomtatvány személyesen az Emberi Erőforrás 
Osztályon kérhető, valamint Dorog Város Önkormányzat 
hivatalos honlapjáról tölthető le (www.dorog.hu),

- a pályázat meghirdetésének időpontja évente két alka-
lom: március 1., és október 1.

- a pályázat benyújtásának határideje március 10., és októ-
ber 10, a határidő elmulasztása jogvesztő.

4.) A pályázathoz csatolandó igazolások:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosí-

tó igazolvány, útlevél, kártya típusú vezetői engedély),
- lakcímigazolvány,
- hallgatói jogviszony igazolása,
- leckekönyv másolata,

5.) A pályázat elbírálásának rendje:
- A pályázat döntés előkészítését Dorog Város Önkormány-

zat Emberi Erőforrás Bizottsága végzi. 
- A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a márciusi, 

illetve az októberi ülésén dönt.
- Pályázati támogatás mértéke: 10.000.- Ft/hó/fő

Dr. Tittmann János                                                                                                                          
polgármester
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

SZAKADÓ ESŐBEN, SZAKADATLAN JÓKEDVVEL  
SPRINTELEK OVISOK, DIÁKOK, FELNŐTTEK

Szerencsére az esős időjárás csak keveseknek vette ked-
vét attól, hogy rajthoz álljanak és nekivágjanak a 800, 1800 

méteres távnak a II. 
Sarpi-Dorog Város-
futáson. Szeptember 
17-én több mint ezren 
futottak városunkban 
a Buzánszky Jenő Sta-
dionban és környékén 
megrendezett sport-
napon, amelyet Katus 
Attila hatszoros világ-, 
kétszeres Európa-baj-
nok sportoló vezetésé-
vel a jótékonysági futás 

rajtja indított. Az 
ovisok, iskolá-
sok, gimnazisták 
versenye után 
sokan vágtak 
neki a 7 km-es 
városfutásnak, 
de a HUNfoglalás 
erőpróbái is szá-
mos sportolót 
vonzottak – az or-
szág több pontjá-
ról Dorogra. 

II. SARPI-Dorog VÁROSFUTÁS - Eredmények

1. osztály 
1. Mihalovits Timon (Eötvös) 1. Nagy Eszter (-) 
2. Goda András (Eötvös)  2. Mihályi Nóri (Zrínyi) 
3. Berndt Ákos (Eötvös) 3. Klányi Jázmin (Zrínyi)

2. osztály 
1. Farkas Botond (Eötvös) 1. Thot Regina (Zrínyi) 
2. Dankó Zente Barnabás (Zrínyi) 2. Kovács Tamara (Zrínyi) 
3. Kolozsvári Péter (Petőfi) 3. Bali Ingrid (Zrínyi)

3. osztály  
1. Marosvölgyi Dániel (Petőfi) 1. Tillich Tamara (Eötvös) 
2. Szabó Mihály (-) 2. Szabó Noémi (Zrínyi) 
3. Bíró Dávid (Eötvös) 3. Szűcs Mercédesz (Petőfi)

4. osztály 
1. Czuth Zalán (Eötvös) 1. Holyba Kata (Zrínyi) 
2. Orosz Balázs Tibor (Eötvös) 2. Harmann Petra (Eötvös) 
3. Balázs Patrik (Zrínyi) 3. Jurácsik Lili (Eötvös)

5. osztály 
1. Selmeci Bendegúz (Eötvös) 1. Simonek Pnna (Zrínyi) 
2. Bokán Barnabás (Eötvös) 2. Hegyi Laura (-) 
3. Farkas Jeromos (Eötvös) 3. Bakk Eszter (Petőfi)

6. osztály 
1. Hubácsek Bendegúz (Zrínyi) 1. Meczger Sára (Eötvös) 
2. Faragó Bálint (Eötvös) 2. Szőke Noémi (Eötvös) 
3. Hársfai Flórián (Zrínyi) 3. Szivek Anikó (Zrínyi)

7. osztály 
1. Takács Martin (-) 1. Kovács Anikó (Eötvös) 
2. Meczger Máté (Eötvös) 2. Tillich Georgina (Eötvös) 
3. Dobos Norbert (-) 3. Mátyás Anna (Eötvös)

8. osztály 
1. Dombrády Bence (Zrínyi) 1. Kalocsai Lorisz (Zrínyi) 
2. Mihályi Bálint (-) 2. Csekő Maja (Zrínyi) 
3. Hartmann Bence (Eötvös) 3. Horváth Nikolett (Eötvös)

Zsigmondy-középiskola, felnőttek 
1. Lévai Tamás  1. Büki Melinda 
2. Hódi István Erik 2. Kelenföldi Petra 
3. Tuza Martin Bendegúz 3. Thót Martina

ÚJRA PATTOG A LABDA AZ NB II-BEN

Megkezdődött a kézilabda NB II-es kézilabda bajnokság. A dorogi lányok 
az első fordulóban a Csepel DSE csapatát fogadták szeptember 17-én. 

Felnőtt keretünk az idei évre teljesen átalakult, három felnőtt korú játékos érke-
zett, a csapat többi része saját utánpótláskorú (junior és serdülő) játékosainkból 
áll. Középtávú cél, hogy egy erős, ütőképes, gyors és korszerű kézilabdát játszó 

csapatot kovácsoljunk össze, ehhez 
azonban mind a játékosok, a vezetők 
és a szurkolók türelmére is szükség 
van. Végeredmény: Dorogi ESE – 
Csepel DSE 26-23 (13-11);

Junior eredmény: Dorogi ESE – 
Csepel DSE 22-24 (10-11).

Az NB II-es mérkőzés előtt pályá-
ra lépett megyei csapatunk is, és 
fölényes győzelmet aratott. Megyei 
felnőtt: Dorogi ESE - Ácsi Kinizsi 31-
17(14-8).

EGY TUCAT ARANYÉREMMEL 
TÉRTEK HAZA ÚSZÓINK

12 arany-, 10 
ezüst- és 9 
b r o n z é r m e t 
szereztek az Új-
Hullám SE úszói 
Esztergomban, 
a szeptember 
10-én megren-
dezett Komá-
rom-Esztergom 
megyei Bajnok-
ság második 
fordulójában. Az aranyérmeken Dombrády Bence 
(4) Meczger Sára (3), Meczger Máté (3), és Tamás 
Izabella (2) osztoztak. Rajtuk kívül még hat dorogi 
úszó szerzett érmet.
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DOROG
S TA R T

S TA R T

Kesztölc

piliscsév

piliscsaba

Bicajnap
Pilisi

2016. október 8.

Haladó I.
nehéz terep

Haladó II.
nehéz terep

Középhaladó I.
közepesen nehéz terep

Középhaladó I.
közepesen nehéz terep

Kezdő/Családos
könnyű terep

Dorogról induló
kerékpártúra 
Piliscsabára

Piliscsabáról induló 
kerékpártúra Dorogra

Dorogról induló
kerékpártúra Piliscsévre

Dorogról induló 
kerékpártúra Piliscsévre

Dorogról induló 
kerékpártúra Kesztölcre

Dorog 8:30 Piliscsaba 9:00 Dorog 9:00 Dorog 9:30 Dorog 10:00
Kesztölc 8:50 Piliscsév 9:20 Kesztölc 9:30 Kesztölc 10:00 Kesztölc 10:30
Piliscsév 9:15 Kesztölc 9:40 Piliscsév 10:10 Piliscsév 10:40
Piliscsaba 9:40 Dorog 10:00

Visszaindulás Visszaindulás Visszaindulás Visszaindulás Visszaindulás
Piliscsaba 10:00 Dorog 10:30 Piliscsév 10:30 Piliscsév 11:00 Kesztölc 10:55
Piliscsév 10:20 Kesztölc 10:50 Kesztölc 11:00 Kesztölc 11:30 Dorog 11:25
Kesztölc 10:50 Piliscsév 11:20 Dorog 11:45 Dorog 12:15
Dorog 11:20 Piliscsaba 11:50


