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ZENEPAVILON ÁTADÁS,
KÖNYVBEMUTATÓVAL,
KIÁLLÍTÁSSAL, KONCERTTEL
3. oldal

Szent Mihály az oviban

A zene és Dorog

Benkóék nagy sikere

Futott a város apraja-nagyja

2. oldal

3. oldal

3. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

IDŐSEK VILÁGNAPJA
NÓTÁVAL, SZAVALATTAL

MONDÓKÁZTAK A LEGKISEBBEKKEL
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

C

secsemők kacagásától, kisgyermekek nevetésétől hangos
a Gáthy Zoltán Városi
Könyvtár
gyermekkönyvtára szeptembertől szerdán délelőttönként Leszkóné Mónika
vezetésével népdalok,
játékos mondókák, lógázók, pörgetők szórakoztatják az apróságokat
és szüleiket a Kerekítő
foglalkozás keretében.
Szerdán 10 órától a következő héten is várják
az érdeklődőket a gyermekkönyvtárban egy jó
Kerekítőre.

O

któber 4-én ünnepeltük az Idősek Világnapját a művelődési házban. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívta a térség
nyugdíjas szervezeteit, hogy gálaműsorral és közös
vacsorával ünnepeljenek. A gálán, a Dorogi Nyugdíjas Egyesület mellett a csévi, a tokodi, a csolnoki, a
bajóti idősek is műsort adtak: nótáztak, szavaltak,
miután dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a megjelenteket.

SZENT MIHÁLY NAPI HAGYOMÁNYŐRZÉS
ÓVODÁS MÓDRA, A ZRÍNYIBEN

BALESET-MEGELŐZÉS –
FELKÉSZÜLÉS
AZ ŐSZI KÖZLEKEDÉSRE

N

emrégiben felújították a Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén áthaladó 1119. számú utat, amely Tát és Tatabánya között húzódik. A hét
minden napján nagyon forgalmas út teljes hosszában
kanyarokkal, dombokkal, völgyekkel tagolt. A felújított
út burkolata még nem vesztette el teljesen az új utakra
jellemző csúszósságát. Több sérüléses (köztük halálos)
közlekedési baleset is történt az elmúlt időszakban ezen
a szakaszon, kiemelten a tokodi és sárisápi elágazások
környezetében. Ezért a Dorogi Rendőrkapitányság kérésére a közút kezelője a további balesetek megelőzése érdekében sebesség korlátozó táblát, és más veszélyt jelző
táblát helyezett el.
A Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén
bekövetkezett közlekedési balesetek során megnőtt az
ittas elkövetők aránya, ezért a Rendőrség kiemelt ﬁgyelmet fordít az ittas járművezetők kiszűrésére.
KEM-i Rendőr-főkapitányság
Dorogi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
2

S

zent Mihály napján a népi hagyományok felelevenítése régi tradíció a Zrínyi Ilona Óvodában. Szeptember
25-én a gyerekek népi játékokat mutattak be, vásári forgatagban vehettek részt és a pogácsázás után táncházzal köszönthették az őszt a pásztorünnepen.

TÁMOGATTÁK AZ ÓVODÁK EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS PROGRAMJAIT

A

Tatai
Környezetvédelmi
Zrt.
pénzadományának(100-100 ezer Ft) köszönhetően Dorog mindhárom
óvodájában,
(Hétszínvirág,
Petőﬁ,
Zrínyi),
egészség- és környezettudatos élet kialakítását szorgalmazó programokat szervezhettek, valamint eszközöket vásárolhattak.
Köszönjük Dorog Város Önkormányzatának az adományozásban való közreműködését!
Köszönettel: Uitz Sándorné, Varsányi Ildikó, Szrnka Anna
óvodavezetők
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ZENE VILÁGNAPJA: KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ UTÁN
ÁTADTUK A ZENEPAVILONT, MAJD JÖTT A BENKÓ DIXIELAND BAND

O

któber 1-je a Zene Világnapja. Sokszínű programsor várta az érdeklődőket október
első hétvégéjén. A dorogi születésű Lencsés Lajos, világhírű
oboaművész bemutatta A zene és
Dorog című könyvét, amelyet Dorog Város Önkormányzatának támogatásával készített, Lévay Jenő
graﬁkusművész képszerkesztővel.
Az elmúlt évtizedekben számos
kiváló muzsikus, énekes indult az
országos, sőt a világhírnév felé
városunkból. Zeneiskolánk több
mint 60 éves, bányászzenekarunk
tavaly ünnepelte 125. születésnapját. Az idén pedig 90 éves az
ünnepre felújított Zenepavilonunk, amely 1925-ben,
Gáthy Zoltán tervei alapján készült el. A mozgalmas,
zenés évtizedeket mutatja be az a zenetörténeti kiállítás, amelyet A zene és Dorog című
könyv inspirált és a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtár és Helytörténeti
Múzeumban nyílt. Lencsés Lajos
bemutatta a megnyitón a nemrégiben elkészült, a kiadványhoz
szintén szorosan kötődő CD-jét
is, amelyen Kálvin Balázzsal és
Ábrahám Mártával muzsikál.
A 90 éves Zenepavilon átadó
ünnepén a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányászzenekara indulókkal fűszerezett térzenét adott,
majd dr. Tittmann János, városunk polgármestere
mondta el köszöntő beszédét: - A zene alkotója, előadója és hallgatója világában egyszerű szabályok szerint zajlik az élet. A tehetség és a tudás, a birtoklás és
bitorlás, az érték és az élvezet viszonyrendszereinek

2015. OKTÓBER

harmóniájában helyükre kerülnek a dolgok. A zene
sokat segít abban, hogy jobbá váljunk – hangsúlyozta, majd Dorog gazdag zenei életéről beszélt az átadó
résztvevőinek. A zeneszeretőket a világhírű Benkó Dixieland Band várta a művelődési házban. Benkó Sándort 75.
születésnapja alkalmából kedves gesztussal, egy kottás-tortával köszöntötte dr. Tittmann
János, majd a zenészek nagyszerű koncertet adtak. Az elmúlt 65 bányászév alatt immár
14. alkalommal tértek vissza
hozzánk. Nagy sikerüket látva,
reméljük nem utoljára!
M. T.
Régi hagyomány a Petőﬁ óvodában a Zene Világnapjának megünneplése. Az óvónők házi hangversenyt adtak a gyerekeknek, akik megismerkedhettek a sokféle
hangszerrel is a koncert előtt.
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A „ZENE NAGYKÖVETEI” ÚJRA
NÉMETORSZÁGBAN JÁRTAK

A

Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Bányászzenekara - a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekarral közösen – sokadik alkalommal szerepelt
a neves európai fúvószenekari fesztiválon. 2015. szeptember 18-20. között Németországban, Bad Schlema
településen a 18. Európai Fúvószenekari Fesztiválon
képviselték hazánkat, ahol 12 ország zenekarával találkoztak. A két zenekar tagjai most is bizonyították, hogy
nem érdemtelenül hívták meg őket a résztvevők közé,
mert a szoros program ellenére kizárólag nekik engedte a program moderátora a ráadást.

ÉLŐKÉP A DOROGI ILCO
EGYESÜLET RÉSZVÉTELÉVEL

DR. CSIFFÁRY NÁNDOR 90 ÉVES

E

gy ember közülünk, aki tanúja
és részese volt a nagy történelem és a várostörténet korszakos
fordulatainak egyaránt. 1925-ben
született Dorogon. Ifjúként átélte a
világháború dorogi fronteseményeit,
hogy aztán 1950-ben diplomát szerezzen az ELTE történelem-földrajz
szakán. Évekre elszakadt a szülőföldtől, munkát vállalt a Balett Intézetben Budapesten, majd a Debreceni Tudományegyetem Földrajz
Intézetében. 1954-ben hazaköltözött
Dorogra, hogy nyugdíjazásáig az
esztergomi Tanítóképző Intézetben
találja meg legfőbb hivatását, a tanítást. Kiteljesedett kutatómunkája,
szenvedélye lett a múltfeltárás. Doktori címét 1962-ben szerezte
meg.
Édesapja révén gyermekkorától láthatta a bányászélet minden
szépségét és veszélyét. Ismerhette a bányászat történetének
helyi nagyságait, naponta láthatta azt a gigantikus építkezést,
ami Schmidt Sándor és utódainak környezetében zajlott. S megírhatta sok más tanulmány mellett egyik főművét „A dorogi barnakőszén-medence iparföldrajzi vázlata” címmel.
Az 1989-es változások idején odaállt az első szabad dorogi civil szervezet, Dorog Város Barátainak Egyesülete alapító tagjai
közé, hogy negyedszázadon át elnökeként segítse létrehozni a
múltfeltáró és hagyományteremtő munka minden hiányzó eredményét. Ha jelképesen is, október 14-én legyünk sokan együtt
vele a kilencvenedik születésnapján!

Kovács Lajos

NAGY SIKERŰ JÓTÉKONYSÁGI EST
A VÖRÖSKERESZT JAVÁRA

A

vastag,- és végbélrák szűrésének azonnali
bevezetése a legfőbb célja a Dorogi ILCO
Egyesületnek, amely egyik rendezője volt a: Nyíregyházán megtartott II. Kárpát-medencei Stomás
Magyarok Találkozójának szeptemberben.

4

M

egtöltötték a művelődési ház színháztermét hazánk neves musical-operett színészei, akik igazán pezsgő műsort varázsoltak a színpadra szeptember 12-én. A jótékonysági
est bevétele a dorogi Vöröskereszt munkáját segíti.
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TESTÜLETI HÍREK

HIRDETMÉNY

Dorog Város Képviselő-testülete szeptember 25-én az alábbi
napirendekről döntött
1.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014.
évi beszámolója
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb
eseményekről
3.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programja és mellékleteinek módosítása
4.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
intézményvezetői pályázat kiírása
5.) Kincstári Szervezet intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
6.) A házi segítségnyújtás feladat jövőbeni ellátása
7.) Beszámoló az Emberi erőforrás Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó feladatok 2015. I. féléves teljesítéséről
8.) Városi Temető üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás lefolytatása
9.) Dorog város birkózó csarnok építésére szóló közbeszerzési eljárás lefolytatása
10.) Dorog, Köztársaság út felújítása
11.) Dorog Város több részterületét érintő településrendezési
eszköz módosítása „2014”
12.) A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
13.) A Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat 4. számú mellékletének módosítása
14.) A köznevelési intézmények iskolai büféinek bérlemény
útján történő hasznosítása
15.) A Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola terem bérleti díjainak megállapítása
16.) A Dorog, belterület hrsz.: 484. ingatlan átminősítése
17.) A Dorog, belterület hrsz.: 484. beépítetlen ingatlan értékesítése
18.) A Dorog, belterület hrsz.: 26. beépítetlen ingatlan értékesítése
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedel
mükben 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.

Dorog Város Kincstári Szervezete nyílt licittárgyaláson, bérlemény útján történő hasznosításra meghirdeti:
1. A 2510 Dorog, Borbála ltp. 8. sz. alatti, a valóságban az
Eötvös József Általános Iskola épületén belül található
„Iskolai büfé” rendeltetésű helyiségét,
2. a 2510 Dorog, Bécsi út 45. sz. alatti, a valóságban a Zrínyi
Ilona Általános Iskola épületén belül található „Iskolai
büfé” rendeltetésű helyisége,
3. a 2510 Dorog, Iskola u. 4. sz. alatti, a valóságban a Petőﬁ
Sándor Általános Iskola épületén belül található „Iskolai
büfé” rendeltetésű helyisége, valamint
4. a 2510 Dorog, Otthon tér. 3. sz. alatti, a valóságban a
Zsigmondy Vilmos Gimnázium területén belül található
„Iskolai büfé” rendeltetésű helyiséget.
Pályázni kizárólag fenti négy helyiségre egyben lehet, részpályázat nem lehetséges.
A licittárgyalás időpontja: 2015. november 25. (szerda) 9 óra,
helye:
2510 Dorog, Bécsi út 71., a Polgármesteri Hivatal, Kincstári
Szervezet 1. sz. iroda.
A licittárgyalás jelentkezési határideje: 2015. november 20.
péntek, 11 óra.
Érdeklődni lehet: Szentpéteriné Helmayer Anikó,
tel: 33/431-179.

VÁRJUK AZ AJÁNLÁSOKAT!
Tisztelt Dorogiak, Dorogi Szervezetek! Ezúton is felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról,
elismerésekről (letölthető: www.dorog.hu) alapján várjuk
ajánlásaikat, méltatásokkal alátámasztva.
Az ajánlásokat 2015. november 10-ig kérjük leadni, vagy
postán eljuttatni:
Dorog Város Polgármesteri Hivatala, Dr. Tittmann János polgármester részére, 510 Dorog, Bécsi út 71.
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: 2015. november 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. október 29-én 8-12 óra között tartja fogadónapját
a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő október 29én, 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József
Attila Művelődési Házban.
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő október 21én 16-17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri
hivatal B épületében, valamint október 28-án házhoz
megy az Erőmű lakótelepen. Telefonos egyeztetés:
30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hét
első keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon is elérhető: 30/296-9711
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 október 20án 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.).
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő október
30-án 16 órától az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja
fogadóóráját.
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
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MAGYAR VERSENYZŐ MÉG SOHA NEM ÉRT
EL EKKORA SIKERT MELLÉNYBIRKÓZÁSBAN!
Szeptember
közepén a Dorogi Nehézatlétikai
Club
birkózói harmadik
alkalommal vettek
részt a törökországi
Hatayben megrendezett mellénybirkózó világbajnokságon
(ABA Göres). A húsz
ország versenyzőiből álló igen erős
mezőnyben
Papp
György három nyertes mérkőzéssel az
ötödik helyet szerezte meg. Sajnos a
döntőbe jutásért a
hazai pálya előnyeit
maga mögött tudható török versenyzővel szemben alul
maradt.
bronzcsatában egy iráni versenyzővel szemben szenvedett vereséget
és agyrázkódást (a versenyt futballpályán rendezik függetlenül attól,
hogy a nagy ívű dobások igen gyakoriak).
Az ötödik hely az eddigi legjobb helyezés, amit magyar versenyző elért ennek a sportágnak a világbajnokságán - tudtuk meg Puksa Ferenctől, a DNC
elnökétől.

A

DOROG LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE
AUGUSZTUS 28 SZEPTEMBER 27.
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

6,81 μg/m3
125 μg/m3
5,45 %-a

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

26,03 μg/m3
85 μg/m3
30,63 %-a

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

966,45 μg/m3
5.000 μg/m3
19,33 %-a

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

74,84 μg/m3
120 μg/m3
62,37 %-a

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

17,03 μg/m3
50,00 μg/m3
34,06 %-a

Határérték túllépés egyszer sem történt.

ELISMERÉS A DOROGI SÍSPORTNAK: A VILÁG LEGJOBB
SÍOKTATÓÍ KÖZÖTT SIKLOTT ARGENTÍNÁBAN FÓDI GÁBOR

A

világ legjobb síoktatóí között siklott Argentínában
Fódi Gábor
Argentínában, a világ legdélebben fekvő városában,
Ushuaiaban találkoztak különböző országok neves síoktatói. A rendezvényen hazánkat 13-an képviselték, köztük –

6

az először részt vevő - Fódi Gábor, Dorogról. A négyévente
megrendezendő szakmai kongresszuson mindenki bemutatta az új trendeket.
A program látványos része az úgynevezett ’formációs sízés’. Ezen a gyakorlati bemutatón egyszerre kilencen siklottak le, hazánkat képviselve ugyanolyan szerelésben,
összhangban. Verseny és demo bemutatók színesítették a
kongresszus programját.
Fódi Gábor elsőként válhat négycsillagos síoktatóvá hazánkban az új rendszerben, amelyhez az ISIA-tesztet már
magáénak tudhatja, egyedül egy vizsga hiányzik a 4. csillag megszerzéséhez. Ez a létező legmagasabb szakmai
elismerés (A régi rendszerben Magyarországon 32 ilyen
vegzettségű oktató van – a szerk.). Ezt a síoktatói végzettséget a világban bárhol elfogadják!
A hamarosan nyíló dorogi műanyagborítású pályán a síelni tanulók már az új módszerekkel ismerkedhetnek meg a
felkészült szakember segítségével. Október 31-én pedig a
síoktatók magyarországi szövetsége nyitó ünnepséget rendez a sípályán.
Ez a dorogi sísportnak, a Sítechnika Kft.-nek is egy hatalmas elismerés!
T. L.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

SPORT, KÖZÖSSÉG, ÖRÖM: FUTÓNAPPAL INDULT AZ ŐSZ DOROGON

J

ó hangulatban, csaknem 1400
résztvevővel és további 1000 érdeklődővel zajlottak az események
Dorogon, az I. Sarpi-Dorog Városfutás
egész napos rendezvényén szeptember 19-én. A jótékonysági családi futás és az óvodás, iskolás rajtok után
a
felnőttek
indultak meghódítani Dorog
utcáit, tereit. A
Városfutás és
a HUNfoglalás
rajtja egyszerre indult, igazi

különlegessége volt ez a programnak.
A Városfutásra a térségből, míg a
HUNfoglalásra az egész országból
(Győr, Budapest, Nyíregyháza, Szeged,
Székesfehérvár, Szarvas, Szolnok, Dunaújváros, Makó, Sárvár, Marosvásárhely, Dombóvár) érkeztek versenyzők.
A szervezőtől, Dorog Város Egyesített
Sportintézményének vezetőjétől megtudtuk, hogy a megmérettetéssel céljuk volt megmutatni Dorog környezeti
és természeti értékeit. A terv sikerült.
A résztvevők elégedetten és örömmel
viszik hírét városunknak. Jövőre folytatódik a rendezvény.
A HUNfoglalás versenysorozat második állomása volt az Öböl Beach
Challenge, amelynek mintegy 10 kilométeres pályáján 20 akadályt kellett
leküzdenie a csaknem másfélszáz versenyzőnek, akik a
futás mellett a rönkhúzással, sárgödrökkel, palánkmászással bizonyíthattak,
de nem maradt el a történelmi íjászat sem.

Az I. Sarpi-Dorog Városfutásról több
száz fotó készült, amelyek megnézhetők a Városmarketing Irodában.
Az óvodások, iskolások eredményei
a dorogisport.hu honlapon olvashatók.

A DOROGI SZÉNMEDENCE SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT ÍR KI
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK RÉSZÉRE, ÉLETKÖRÜLMÉNYEIK JAVÍTÁSÁRA

A

súlyosan mozgássérült személyek speciális igényeinek megfelelő lakókörnyezetek kialakításához a
Sportintézmény úgynevezett akadálymentesítési (vissza
nem térítendő) támogatás formájában kíván segítséget
nyújtani, amelynek alapját az I. Sarpi-Dorog Sulisprint rendezvény „Jótékonysági futása” során befolyt összeg adja.
A támogatás iránti igényt dorogi mozgássérült személy
vagy szülője/gondviselője/törvényes képviselője adhatja be,

2015. OKTÓBER

a mozgásszervi fogyatékosság, vagy súlyos mozgáskorlátozottság igazolásával.
Pályázat benyújtásának határideje: november 3., elbírálásának határideje: november 17.
Pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen
Dorog Város Egyesített Sportintézménye
2510 Dorog Iskola út 1.
További információ: dorogisport.hu
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

BÉRLETES ELŐADÁSOK A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Novembertől a Dorogi József Attila
Művelődési Házban
újra indítjuk színház
bérletünket. Idén a
már jól ismert Körúti Színház művészeinek előadásában
tűzzük műsorra a
MAUDE ÉS HEROLD,
a SPANYOLUL TUDNI KELL és a KATYI
című darabokat. A
fellépők között szerepel Esztergályos
Cecília,
Tahi-Tóth
László, Pusztaszeri Kornél, Gyebnár
Csekka és még sokan mások. Bérleteket szeptembertől, jegyeket októbertől lehet rendelni a
Dorogi József Attila Művelődési Házban személyesen vagy
a 737-930-as telefonszámon. A bérlet ára 7000 Ft, a jegyeké 2800 Ft. Az első előadás, a Katyi című darab november
2-án lesz.
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