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BÉKÉS, BOLDOG
2016-OS ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!

Advent Dorogon

100 éves a Petőﬁ

Bemutatjuk a RETRO zsűrijét

MindenKOR programok

2. oldal

3. oldal

4. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

ADVENTI PILLANATOK VÁROSUNKBAN
IDŐSEK KARÁCSONYA ÓVODÁSOKKAL
A hagyományokhoz híven az önkormányzat az idén
is megrendezte az
Idősek
Karácsonyát a művelődési
házban. A vendéglátással egybefűzött eseményen, dr.
Tittmann
János
polgármester köszöntötte a megjelenteket, az adventi ünnepkör, a készülődés felemelő pillanatairól beszélt. A
Hétszínvirág Óvoda középsősei karácsonyi énekes-mondókás
műsort mutattak be az időseknek. Az idén 4000 forint értékű
vásárlási utalványokat kaptak a 75 éven felüliek az önkormányzat jóvoltából, ezzel is segítve az idősek karácsonyi készülődését. Az idén 971-en kaptak utalványokkal teli ünnepi levelet a
városvezetéstől.
MEGÉRKEZETT A TÉLAPÓ A SCHMIDT SÁNDOR AGORÁRA
Énekkel várták a
dorogi gyerekek a
Télapót az agorán
december 5-én. A
kicsik szaloncukrot
kaptak a Nagyszakállútól.
Ezerszínben muzsikáltak a petőﬁs
óvónők
A Petőﬁ óvoda
meghívást kapott a táti Ezerszín Szociális Szövetkezet gondozottjainak karácsonyára. A petőﬁs óvónők muzsikáltak az ott
élőknek, akik kézműves ajándékkal viszonozták a zenét.
SZERETETLÁNCCAL ÜNNEPELTEK AZ ÓVODÁK
December 12-én
rendezték meg a
dorogi óvodák a IV.
Szeretetlánc elnevezésű jótékonysági
kézműves vásárt.
A Schmidt Sándor
Agorán és a könyvtár mögötti területen kínálták kézzel
készített portékáikat az óvodák. A vásári forgatagot betlehemes játék és gyermekműsor színesítette. A jótékonysági vásár bevétele a három óvoda alapítványait
gyarapította.
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KARÁCSONYI GÁLA MUSICAL
ÉS OPERETT RÉSZLETEKKEL

I

mmár 10 éve, hogy minden évben megrendezik városunkban a Karácsonyi Gálaműsort a művelődési
házban. A hagyományos rendezvény ezúttal egy elismerés átadásával kezdődött. Nádor Magda operaénekesnőt, munkássága elismeréseként 60. születésnapján
emléklappal jutalmazta Dorog Város Képviselő-testülete. Az elismerést dr. Tittmann János polgármester
adta át a művésznőnek, aki elmondta, hogy szülővárosának és a dorogi zeneiskola volt pedagógusának,
Vörös Lili néninek köszönheti, hogy elindult az énekesi
pályán.
A díjátadás után egy különleges zenés műsoros estet
láthattak, neves színészek – köztük Fésűs Nelly - előadásában. A gálaműsort Sopsits Árpád, Balázs Béladíjas színház- és ﬁlmrendező, forgatókönyvíró rendezte.

SZÜLETÉSNAPOSOKAT
KÖSZÖNTÖTTEK

A

Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében
köszöntötte
születésnapjuk alkalmából a nemzetiség három
tagját Vörös Jánosné elnök. Bohner Antalné Marika néni a 92., Locher
Józsefné Marika néni a
86., míg Uresch Miklós a 80. születésnapját ünnepelte.
Családja körében köszöntötték a Dorogi Bányász Zenekar tagjai is Uresch Miklóst, aki örökös tiszteletbeli
elnökük és zenekari tagságának 65. évfordulóját is ünnepelhette.

27. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2016. JANUÁR

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

100 ÉVES A PETŐFI SÁNDOR ISKOLA

A

Jászberényi Károly intézményvezető tájékoztatása a jubileumi programokról

2016-os évben számos olyan
iskolai programot tervezünk,
amelyekkel tisztelegni szeretnénk az
alma mater jubileumi évfordulója előtt.
A tantestület és a diákok különböző
vállalásokat tettek, melyek a 100-as
számhoz kötődnek. Így az év során a
gyerekek elszavalnak 100 verset, a túra
szakkörösök 100 km-t teljesítenek, 100
m-es távokkal össziskolai szuperváltófutást rendezünk, 100 rajzot készítünk,
és még sok hasonló programmal készülünk a évfordulós megemlékezésre.
Az ünnepi megemlékezések május
utolsó hetében zajlanak majd. Ekkor
egész napos suli-bulit, iskolai olimpiát,
„100” próbát tartunk, valamint elkészítjük azt az emlékfalat, amely tanuló-

ink és tanáraink kézlenyomatát tartalmazza majd.
Május 27-én pénteken a művelődési
házban régi és jelenlegi „petőﬁs” művészek alkotásaiból nyílna meg az a kiállítás, melyen többek közt Tettamanti
Béla, Árvai Ferenc, Furlán Ferenc, Madarász Melinda, Kapa Melinda munkái
tekinthetők meg. A kiállítás megnyitó
után olyan híres zeneművészek koncertjét tervezzük, akik szintén az iskola
tanulói voltak.
A művészeti program után bányász
lámpás szalamander felvezetésével
fáklyás felvonulást szervezünk. Ekkor
zenés fényfestéssel varázsolnánk különleges hangulatot az iskola falára.
Kovács Lajos helytörténész-író, volt
petőﬁs tanuló bemutatja az iskola
alapításáról és első évtizedeiről szóló
könyvét.
Szeretnénk egy olyan virtuális fotóalbumot is elkészíteni, melynek lapjai
folyamatosan bővülhetnének.
Az Interneten megnyíló albumba a
jelenlegi és volt tanítványaink, kollégáink, szülők által beküldött fotókat a
készítés éve alapján kategorizálnánk,
s tennének elérhetővé az egész világ
számára.
Természetesen a 100 éves évforduló

legnagyobb ajándéka az épület felújítása lenne. Városunk önkormányzata
minden követ megmozgat azért, hogy
az év során elnyerhessen olyan pályázati forrásokat, amelyek lehetővé teszik az épület jelentős rekonstrukcióját.
Az új birkózó csarnok révén sportiskolai képzésünk előtt újabb lehetőség
nyílik meg. A város minden kiemelten
támogatott sportágának edzési-és
versenyhelyszínei az iskola közvetlen
szomszédságában működnek majd.
Bízunk benne, hogy az év programsorozatával méltó módon tiszteleghetünk
majd iskolánk alapításának 100. évfordulója előtt.

DÍJÁTADÁSOK ÉS VIDÁM MŰSOR LUCA NAPJÁN

L

uca napján minden évben megrendezi a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a hagyományos „Luca
napján, karácsony felé – Weihnachten
steht vor der Tür” elnevezésű programját, amelyen idén ismét számos
produkciót láthatott a közönség a dorogi művelődési házban.
Vörös Jánosné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte az érdek-
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lődőket, majd a Sváb Party
fúvósai kezdték a műsorfolyamot.
Kolonics Péterné átadta a
német helytörténeti vetélkedőn részt vett tanulócsoportoknak a díjakat. Az idén a
legtöbb pontot a Zrínyi iskolások gyűjtötték a több feladatból álló vetélkedőn. A csapat
felkészítője Dankóné
Tamási Bernadett tanárnő volt.
A hagyományokhoz
híven a „Dorogiak Dorogért” díjat is a Luca napon adta át Dankó József kuratóriumi elnök.
Az idén Geiszler József helytörténeti kutató, közéleti személyiség vehette át a kitüntető
címet. Sokszínű gyűjteménye
számos dorogi helytörténettel
foglalkozó tárlat alapját jelentette, ugyanakkor aktív tagja a
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Dorogi Német Nemzetiségi Énekkarnak, Dorog Város Barátai Egyesületének, az OMBKE dorogi csoportjának és
a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesületnek. Sikeresen bekapcsolódott a kutató gyerekek mentorálásába is.
A program a kórusok, tarjáni táncosok és a Bányászzenekar fellépésével
folytatódott.
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NEVES MŰVÉSZEK ÉRTÉKELTÉK A RETRO ALKOTÁSOKAT
Retro címmel térségi, művészeti pályázatot írt ki Dorog Város Képviselő-testülete öt kategóriában júliusban. Képző-, fotó-,
írás-, tánc- és zeneművészeti pályaműveket a dorogi és az esztergomi kistérség 24 településén élő, amatőr és proﬁ alkotók küldhettek be. Tizenöt községből és városból összesen 83 pályamű érkezett, amelyek elbírálásában nyolc országos,
nemzetközi hírű művész vett részt. A jó hangulatú zsűrizési napokon azonnali és egyértelmű eredmények születtek mind
az öt kategóriában. Ezúttal a zsűri tagjait mutatjuk be, következő lapszámunkban pedig a nyerteseket.
BALLA ANDRÁS, esztergomi vegyész, kertépítész, fotográfus.
Az elmúlt években nyolc különböző témájú könyve jelent meg.
Példaképe Josef Sudek cseh
mester, akinek mottója: „Mindig csak azt fotóztam, ami érdekelt, amihez valami szerelem
fűzött.” Balla András megszervezője, alapítója és névadója az
Esztergomi Művészek Céhének.
A Magyar Művészeti Akadémia,
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar
Fotóművészek Szövetségének tagja.
Művészeti vezetője volt az FMK Fotó tagozatának, az FFS-nek,
az Esztergomi Fotográﬁai Biennálénak, az Esztergomi Art Fotográﬁai Stúdiónak és a dorogi művelődési ház Fotókörének.
Kurátora az NKA, a Pécsi József ÖD. Bizottságnak, nemzetközi
aktfotós táboroknak. Számtalan országos és nemzetközi fotóművészeti, valamint kert- és tájépítészeti pályázat és tárlat
nagydíjain kívül a Balogh Rudolf díj, az André Kertész díj, a Magyar Fotográﬁai Nagydíj, a Megyei Művészeti Díj, a Szocialista
Kultúráért díj, Pro Urbe Esztergom díj (stb.) birtokosa.
A hazaiak mellett 28 alkalommal volt külföldi ösztöndíjas. Tenerifétől Rómán, Párizson át New Yorkig 17 külföldi galériában,
múzeumban mutatták be önálló kiállításait. Itthon 112 önálló
tárlata volt. 2015-ben három külföldi - Helsinki, Forssa, Tallin és négy esztergomi tárlata volt.
SZÁSZ DÁNIEL 1975-ben született. A középiskola után színházzal és azon belül tánccal kezdett foglalkozni, még amatőrként. 1998-ban az
akkor induló Kompmánia táncszínházi
társulat tagja lett.
2002-től szabadúszó táncosként dolgozik, több neves együttessel és koreográfussal mint például a
Szegedi Kortárs Balett, Frenák Pál,
Goda Gábor - Artus. 2007-től napjainkig
a Tünet Együttes alapító tagjaként dolgozik mint táncos-koreográfus. 2008-ban a
Magyar Táncművészek Szövetsége „Az
évad férﬁ táncosa” díjban részesítette.
VÖRÖS ISTVÁN (1964) A PPKE BTK esztétika tanszékének
docense, József Attila-, Füst Milán-, Déry-,
Hubert Burda-, Vilenica Kristály- és Premia
Bohemica-díjas. Több mint 20 kötete jelent
meg eddig, több mint 10 színházi bemutatója volt, tucatnyi nyelvre fordítottak írásaiból, egyebek közt kínaira, németre, görögre, héberre, angolra, bolgárra, csehre. Ő
maga csehből, angolból és németből fordít,
főként verseket. Fontosabb verseskötetei:
Só, kenyér (1988), A csodaöreg (1996), A darázs tanításai (2000),
Heidegger, a postahivatalnok (2003), Gregorián az erdőn (2005),
A Vörös István gép vándorévei (2009), Apám kakasa (Lackﬁ Já-
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nossal – 2009, 2015), A Kant utca végén (2011), Fénylovasok
(2012), Tőlem távoli cselekedeteim (2014), Százötven zsoltár
(2015). Prózakötetei: Innenvilág (novellák, 1992), A fatelepítőknél (novellák, 1998), A kéz öt ujja (novellák, 2001), Švejk gyóntatója (novellák, 2007), Keresztelés özönvízzel (regény, 2011),
Gagarin (regény, 2013). Drámakötetei: Ördögszáj (2010), Aki
nevetve született (2013). Két gyermeke van.
TETTAMANTI BÉLA (Bánhidán született) Munkácsy Mihály és
Pulitzer Emlék-díjas képzőművész.
1975 óta van jelen a magyar és külföldi sajtóban
(első alkalommal az Élet
és Irodalomban),
rendszeresen
készít
könyvillusztrációkat (többször nyerte el Szép Magyar
Könyv illusztrátor díját) tíz
éve nagyobb méretű akril és olajképeket, öt éve
posztamensen elhelyezhető acél szobrokat is készít. Hazai kiállításai közül a három
legfontosabb: Ernst Múzeum (1986), Pécsi Galéria (2006). Petőﬁ
Irodalmi Múzeum (2013).

„Ez a grafikus se külföldi, se hazai mesternek, senkinek sem követője.
Őt sem fogják követni. Kerüli a pillanatnyi aktualizálást,minden
vonásában,a legkisebbekben is általánosít.Ezért időszerű minden
vonása.” - Frank János művészettörténész. „Tettamanti eminensen európai: ezt nem dicséretnek szánom, tárgyilagosságnak.” Esterházy Péter író.
Szakmai önéletrajzának utolsó mondata minden alkalommal:

„2046. december 10-én leszek 100 éves...”
KAPOSI ENDRE (Zalaegerszeg, 1939) képzőművész, nyugalmazott főiskolai tanár, szakíró. 1959 óta él Esztergomban. Korábban kevés motívumból építkező, lírai hangvételű táblaképeket készített, amelyekben az ember környezetét jelképszerű,
leegyszerűsített kompozíciókban fogalmazta meg. A fotográﬁa gyakorlati eszközeivel erősen hatott festészetére, azonban a ’megörökítés’ gesztusa, az emlékezés az, ami későbbi
tárgykollázsainak lelkét adja.
Az ún. talált tárgyak szimbólumértékkel bírnak művészetében, a munka, a kézművesség megbecsüléséről tanúskodnak.
Kaposi Endre mintegy az idősíkokkal játszva, ebbe illesztette a
birtokában lévő, gyermekkort idéző fotóit.
Művészetírói munkássága is jelentékeny, tanulmányait a Művészet és az Új Forrás című folyóiratok közlik, de önálló kiadványokként is napvilágot látnak. 2015-től Esztergom díszpolgára.
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. (granart.hu)
BRASSAI GABRIELLA, festőművész több mint egy évtizede
tanít dekoratőröket, lakberendezőket, gyerekeket, felnőtteket.
Vallja, hogy mindenki megtanulhat rajzolni és festeni, tanítási stílusával diákjainak nem csak tudását, de önbizalmát is
fejleszti. 1972-ben született, a Dobó Katalin Gimnáziumban
érettségizett, majd Carrarában az Accademia delle Belle Arti
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BEMUTATJUK A VÁROSI
KÖNYVTÁR ÚJ VEZETŐJÉT

zabó-Berghauer Zoltán január
1-jétől a Gáthy Zoltán Városi
Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
igazgatója. Terveiről, az újdonságokról kérdeztük az intézmény vezetőjét.
- Gratulálunk kinevezéséhez! Milyen
újításokat tervez a könyvtár életében, mit
kínál majd az Olvasóknak?

festészet szakán tanult. Elvégezte a Magyar Iparművészeti
Főiskola, Budapest Vizuális Kommunikáció Tanszék graﬁka
és typo-graﬁka szakát, később a Werk Akadémia, Budapest
Kulturális és művészeti menedzser szakára járt. 1995-től
tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének,
1997-től az Esztergomi Művészek Céhének. Önálló kiállításai: Esztergom, Budapest, Sárvár, Pécs, Visegrád, Marosvásárhely (Románia), Párkány, Ehingen (Németország).
CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT érem- és szobrászművész így vallott: 1940 január
ötödike jelentős nap az életemben: megszülettem... De
csak később, az ötvenes évekkel kezdődött művészi irányultságom. A főiskola elvégzése után - eredeti célomat dédelgetve - kénytelen voltam
még egy évtizedig tanítani. Szorgalmas szakmai munkával
végülis ötven esztendő alatt mintegy 100 egyéni kiállításom
volt, számtalan kisplasztika mellett vagy ezer éremoldalt készítettem, száznál több emlékművem, síremlékem, domborművem van magyarországi közterületeken, de külföldön is,
leginkább Itáliában. …és idővel így lettem Munkácsy-, Kossuth- és nyugdíjas Érdemes és Kiváló Művész, Lyme- és Parkinson-kóros Koszorús Szobràsz, Szentendre Díszpolgára, a
Nemzet Mûvésze. A Magyar Művészeti Akadémia tagja.
LENCSÉS LAJOS oboaművész
eddigi életútja Dorogtól Stuttgartig ívelt, fő állomásait Budapest és Párizs jelentette, ahol
felsőfokú oboatanulmányait végezte. Párizsban Étienne Baudo
növendéke volt, s miután egy
ösztöndíj jóvoltából részt vett
Nizzában Pierre Pierlot nyári mesterkurzusán, külföldön
próbált szerencsét. Marlban a Filharmonia Hungarica tagja
lett, majd – miután 1968-ban megnyerte Genfben a nemzetközi versenyt - 1971-ben sikeresen pályázta meg a Stuttgarti
Rádió Szimfonikus Zenekarának szóló oboista állását. Főállását tekintve tehát zenekari játékos volt, amellett azonban
szívesen lépett fel (többnyire versenyművekben) szólistaként
– s főként: gyakran vállalkozott hangfelvételek készítésére.
Elismerésre méltó a diszkográﬁája, hetvenet meghaladó felvétel-számmal (természetesen játszott hangszere közeli
rokonain: angolkürtön és oboa d’amorén is). Írója A zene
és Dorog című 2015 októberében megjelent könyvnek. Januárban Cannes-ben négy új CD felvételét mutatják be!

A RETRO KIÁLLÍTÁS MEGHÍVÓJA A 8. OLDALON.
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A könyvtár immár kívül-belül – sőt
a környezete is –, nagyon szép, de a mai világ gyors változásaihoz
mérten a fejlesztéseket nem szabad abbahagyni. Elsősorban a digitalizálás irányába mozdulnánk el: archiválnánk a helytörténeti
anyag minél nagyobb szeletét, és a megújuló honlapunkon részben
hozzáférhetővé is tennénk. Informatikai és multimédia-fejlesztéseket szeretnénk, melyek egyrészt a feldolgozást, másrészt a kiszolgálást segítenék, valamint a kiállító tér felszereltségét is javítani
kívánjuk.
Szeptemberben rekordszámú beiratkozás volt a könyvtárban. Hány
olvasójuk van jelenleg, hogyan növelné létszámukat, hogy még többen érkezzenek az impozáns épületbe?
Az idei ősz igen erősnek bizonyult. Jelenleg több mint 1300 olvasónk van. Számos lehetőségen gondolkodunk. Ezeket párhuzamosan, illetve folyamatosan valósítanánk meg, de mindenekelőtt
csinálunk egy átfogó közvélemény kutatást, elégedettség-mérést.
Sokkal több rendezvényt szeretnénk tartani, pl. író-olvasó esteket,
de más területről is hívnánk meg ismert embereket. Filmklub lehetőségén, megﬁlmesített könyvek DVD-változatának kölcsönzésében, hangoskönyvekben gondolkodunk, valamint vetélkedőkben,
szavalóversenyekben, tehetségkutatásban.
A városi rendezvénykínálatba milyen jellegű programokkal tud bekapcsolódni a könyvtár?
A városi kiadványokkal több fórumon szeretnénk részt venni, mint
eddig. A ﬁatal tehetségeket – az általunk lebonyolítandó városi,
helytörténeti vetélkedők, szavalóversenyek győzteseit – a Kultúra
Napján vagy éppen a Pedagógus napon szívesen látnánk produkcióikkal. Az immár hagyományos őszi Könyvtári Hét és a nyár eleji
Ünnepi Könyvhét keretében viszont meglepetéssel szeretnénk szolgálni – úgyhogy ez egyelőre titok.
A 21. században az elektronikus médiumok világában mekkora a szerepe a
könyvnek? Hogyan alkalmazkodik a legújabb kor kihívásaihoz a könyvtár?
Úgy látom, a könyvnek továbbra is nagy szerepe van. Üzletileg is
még nagy érdekeket mozgat, és a célközönség sem csökken, maximum folyton változik az összetétele – ez attól függ, mi éppen a
sláger. A felhasználói igény és kínálat nő, ezért hódít nagy teret az
ebook, az ekönyv is. Tervezünk ez irányba is nyitni, vagy valamilyen
módon a szolgáltatásba, a közvetítésbe bekapcsolódni. Illetve a fentebb említett helytörténeti anyag digitalizálását állományvédelmi
szempontból is fontosnak tartjuk, és az utókor számára is hozzáférhetővé kívánjuk tenni. A 21. században sok minden, így a könyvtár szerepe és funkciója is újrafogalmazódik – mi igyekszünk ennek
elébe menni. Ahogyan ma már a kapufa sem fából van, a könyvtár
sem csak a könyvekről kell, hogy szóljon.
Névjegy: Szabó-Berghauer Zoltán (41 éves)
Az ELTE főiskolai karán, magyar-könyvtár szakon végzett. Kedvencei: Ady, Dosztojevszkij, Kierkegaard és Mikszáth. „Ők számomra az elkötelezettség, az (ön)irónia, a humor mesterei.”
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. február 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

orog Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dorog Város Kommunális Közalapítványa
és a Baumit Kft.
„Év Homlokzat Felújítási Terve 2016 és Dorog Város
családi házas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró
cseréje” megnevezéssel, nyílt, nyilvános pályázatot
hirdetett a www.dorog.hu portálon olvasható részletes kiírásnak megfelelően.
A pályázatokat zárt borítékban elhelyezve, „Dorog
Város Év Homlokzat felújítási Terve 2016” címmel,
személyesen vagy postai úton, tértivevényesen,
2016. március 22-ig, 2510 Dorog, Bécsi út 71. címre
kérjük benyújtani!
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő január 28-án,
16-17 óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila
Művelődési Házban.
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő január 20-án
16-17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében. 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, ﬁnta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden
hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit
a Petőﬁ iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is
elérhető: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő január 19-én
16-17 óra között tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában
(Széchenyi ltp. 3/B.). Egyeztetés: 70/367-10-99
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap
páros keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intézmények Házával szemben). A képviselő telefonon is elérhető: 70/602-2985

DOROG LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
2015. 11. 15-12. 14.
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

5,75 μg/m3
125 μg/m3
4,60 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

24,96 μg/m3
85 μg/m3
29,37 %-a

3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

1118,92 μg/m3
5.000 μg/m3
22,38 %-a

4. Ózon (O3)
átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

31,79 μg/m3
120 μg/m3
26,49 %-a

5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2015. (XII.18.)
önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a ﬁzetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) Dorog Város Önkormányzatának…./2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről
szóló 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.) Dorog Város Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló
5/2001.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
5.) 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
6.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet
7.) Dorog Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009.
(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása
8.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről
szóló 4/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítása
10.) A Dorogi Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának módosítása
11.) Tájékoztató a Dorog-és Térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésével kapcsolatban történt intézkedésekről, valamint
egyszeri társulási hozzájárulás meghatározása
12.) „Területi együttműködési program az esztergomi járásban” című projekt alapján, együttműködési szándék kinyilvánítása az esélyegyenlőség jegyében
13.) Dorog Város közvilágítási aktív berendezések üzemeltetési szerződése
14.) Városi Temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés meghosszabbítása, új közbeszerzési eljárás lefolytatása
15.) Dorog Város Önkormányzatának közoktatási, közművelődési és sport
intézményeinek bérleti díjai
16.) Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkaterve
17.) Az önkormányzat 2016-2019 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve
18.) A Dorog külterület 0294/4 hrsz-ú ingatlan eladási ajánlata
19.) Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat
20.) Középtávú együttműködési megállapodás a Dorog és Térsége Turizmus Egyesülettel
21.) „Pro Urbe” díj adományozása
22.) „Rauscher György” díj adományozása
23.) Az „Év pedagógusa” díj adományozása
24.) Az „Év Szociális Dolgozója” díj adományozása
25.) „Dorog Város jó tanulója – jó sportolója” díj odaítélése
26.) Az „Év köztisztviselője” díj odaítélése
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők által alkotott
rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján olvashatják.
FOGADÓNAP
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30,47 μg/m
50,00 μg/m3
60,94 %-a

Határérték túllépés egy esetben, november 27-én történt
(PM10 114%).
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete december 18-án az alábbi napirendekről döntött

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2016. január 28-án 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri
hivatalban.
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DÍJÁTADÁS UTÁN 24
ÓRÁIG KÉZIZTEK
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ecember 18-19-én rendezték meg
a városi sportcsarnokban a hagyományos 24 órás Kézilabda Maratont.
Az év záró sportrendezvényén adta át dr. Tittmann János polgármester a 2015-ös év legjobb sportolóinak
és edzőjének járó jutalmakat.
Az „Év edzőjét” 2015-ben közönségszavazáson választották meg, Dorog négy kiemelkedő sportjának
edzői közül. Több mint 620 szavazat mellett a Dorogi ESE kézilabda edzője, BONA GERGŐ lett a győztes.
Edzői tevékenységének köszönhetően a felnőtt és a
közvetlenül alatta lévő utánpótlás korosztály játéka
egyre kiegyensúlyozottabb. Stílust ad a csapatnak, és
az eredmények alapján kijelenthető, hogy a játékosok
felkészítése egy tudatos, tervszerű munka következménye. A Dorogi ESE reményt lát a bajnokság sikeres
befejezésére, és középtávon a magasabb osztályba
való feljutásra is.

MINDENKOR MOZGÁSBAN
Sportos programok nyugdíjasoknak
Kapcsolattartó: Knyaskó Máté sportszervező
e- mail: sportszervezo@dorog.hu
Program

Leírás

Helyszín

Nyugdíjas hétköz- január 11-15. 9-12
Nipl Stefánapok!
óráig a belépő mellé nia Uszoda
INGYENES szauna
használat.
Tornázz vízben!

vízi torna Csapó
Évával, január 23.
15-16:00 óráig INGYENES

Hónap
január

Nipl Stefánia Uszoda

Senior torna!

Senior torna MuKristály
csin Nitti Adriennel, Szépségház
január 28. 18-19
óráig - INGYENES
További információ, jelentkezés: Nipl Stefánia Uszoda
tel.: 33/503-316
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Díjazott sportolók:
Kiss-Törőcsik Zsóﬁa (kézilabda - NB II. Felnőtt Bajnokság 3. hely), Reskó Dzsenifer (kézilabda - NB II.
Felnőtt Bajnokság 3. hely, Komárom-Esztergom
megyei UP Bajnokság 1. hely), Merész Bence (úszás
- Gyermek Bajnokság 200m mellúszás 1. hely, Gyermek Bajnokság 100m mellúszás 1. hely, Ranglista
csúcstartó 10 és 11 éves korosztályban (100 m mellúszásban), Darnót Marcell (vízilabda - Duna Kupa 2.
hely), Berkeszi Zsombor (labdarúgás - U13-as kiemelt Regionális Bajnokságban játszik, Megye-, és
Regionális válogatott), Izsó Bence (labdarúgás - U15ös NBII. Bajnokság 1. hely, U15 Megye válogatott tagja, A dorogi felnőtt csapat tagja), Lévai Zoltán (birkózás - U23-as EB 3. hely, Junior EB 3. hely, Junior VB
3. hely, Köztársaság Kupa (Isztambul) 1. hely), Torba
Erik (birkózás - Junior EB 3. hely, Junior VB 3. hely,
Köztársaság Kupa (Isztambul) 1. hely), Papp Bertalan
(birkózás - Junior EB 3. hely, Junior VB 3. hely), Érsek
Róbert (birkózás - Kadet EB 3. hely, Kadet VB 2. hely),
Kismóni Botond (birkózás - Kadet VB 3. hely), Szekér Szimonetta (birkózás - Kadet EB 2. hely), Hidasi
Szandra (body ﬁtness, Amatőr Olimpia 2. hely, Fitness
VB 6. hely).

2016. JANUÁR

4 arany, 9 ezüst- és 9 bronzérmet szerzett és több értékes
helyezést ért el az Új-Hullám SE a december 12-13.-án
megrendezett 18. Nemzetközi Ratisbona Kupa Úszóversenyen.
Az érmeken nyolc dorogi úszó osztozott és szinte mindenki megjavította az egyéni legjobb időeredményét. Az Új-Hullám SE 47
egyesület közül a 7. helyen végzett az éremtáblázaton. Az aranyérmes versenyzők: Simonek Renáta (1 arany), Tamás Izabella (1 arany), Meczger Sára (3 arany), Márföldi Abigél (3 arany),
Meczger Máté (3 arany), Merész Bence (3 arany).
Vízilabda győzelmek
Az Új-Hullám SE ifjúsági csapata 7-2-re legyőzte a Győri VSE-t a
Budapesti Vízilabda Bajnokság őszi utolsó fordulójában. A dorogi
csapat hét forduló után a hatodik helyen áll. A bajnokság februárban folytatódik tovább.
Az egyesület Gyermek 2002-es csapata nagy gólarányú, 21-2es győzelmet aratott az Aquaworm Kft. gárdája ellen a Budapest
Bajnokság 6. fordulójában. A C- csoportban jelenleg 5. helyen
álló csapat december 19-én, a Dunaújvárosi Főiskola együttese
ellen játssza az idei utolsó bajnoki mérkőzését.
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A Dorogi József Attila Művelődési Házban 2016-ban folytatódik a
Körúti Színház művészeinek bérletes előadás-sorozata. Február
22-én 19 órakor a SPANYOLUL TUDNI KELL című darabot tekintheti meg a közönség. A bérletes előadásra jegyek (2800 Ft) még
vásárolhatók a művelődési házban személyesen, vagy telefonon
rendelhetők a 737-930-as telefonszámon.

8

27. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2016. JANUÁR

