2

DOR

OG

O
ÖNK

RM

Á

NA
ATÁ
NYZ

K

YAM
FOL
V
É
6.

Z
1. S

ÁM

U
JAN
15.

ÁR

20

YA
VÁN
D
A
KI

DOROG LEVEGŐJE:
NAPONTA
FRISSÜLŐ ADATOK
5. oldal

Százak Szeretetlánca

Idősek Karácsonya

100 év sportpillanatai

Díjazták a legjobbakat

2. oldal

3. oldal

6. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

MISÉVEL, SZERETETLÁNCCAL ÉS LUCA NAPPAL KÉSZÜLTÜNK A KARÁCSONYRA

A

z új esztendő beköszöntével idézzük meg az óév adventi
időszakának legszebb pillanatait. Szabadtéri szentmisével
kezdődött a várakozás időszaka a Hősök terén, ahol az ökumenikus
mise után a Dorogi Vállalkozók Egyesülete forralt borral és meleg
teával kínálta a több
száz megjelentet. A
zeneiskolások karácsonyi hangversenyt
adtak a Hétszínvirág
Óvodában, majd december 6-án megrendezték immár harmadik alkalommal a
jótékonysági adventi
sokadalmat, a Szeretetláncot a művelődési házban. Évről-évre
több embert mozgat
meg a kézműves vásár, ahol műsort adtak a gyermekek, az óvónők és a szülők is. A Hétszínvirág Óvoda Mikulásváró ünnepséggel,
a Petőﬁ karácsonyi zenés műsorral, a zrínyisek pedig Élő Betlehemmel gondoskodtak az ünnepi hangulatról. Az oda látogatók az
adventi vásáron különféle kézműves portékák közül válogathattak:
fenyődíszek, függők, posztóból varrt mackók, rénszarvasok találtak új gazdákra. A III. Szeretetláncon a jótékonysági adománygyűjtéssel várakozáson felüli bevétel gyűlt össze az óvodák alapítványai
számára.
Támogatók:
Letti szalon, ELÁMEN ZRT., Wáryné Világi Hajnalka, Barina Anikó,
Wenczel Norbert, Melange szépségszalon, Tresz Sándor, Fekete
Sas Étterem, TRA-KESZ Kft., Betty cukrászda, Mányiné Lipót Rozál, Márti fodrászat, Molli szépségszalon, Osztermann cukrászda, DOKI Eötvös Iskola, Gyöngyszem optika, Czivicz Sándor, Duna
House Dorog, Dorogi Fiatalok, ezen kívül szülők kézműves alapanyagokkal, portékákkal, valamint a Zsigmondy Vilmos és az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium diákjai, továbbá rengeteg szülő és az óvodák dolgozói a munkájukkal.

„Luca napján, karácsony felé”
címmel az idén december 13-án rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat évzáró, zenés, műsoros estjét a Dorogi
József Attila Művelődési Házban.
A 125 éves bányászzenekar nyitotta meg a rendezvényt, majd Vörös Jánosné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke foglalta össze
az elmúlt év eseményeit, megköszönte az alapító Puchner Ferenc
közösségépítő munkáját, ahogy Szányi Ferencnek is, akiket Sasvári
Katalin és Kolonics Péterné is üdvözölt a színpadon. Puchner Ferencnek tiszteletbeli örökös elnök, Szányi Ferencnek tiszteletbeli

örökös tag címet adományoztak legutóbbi ülésükön a nemzetiségi
önkormányzat elnökségi tagjai.
A Luca napon kihirdették a hagyományos helytörténeti vetélkedő
eredményeit is. Első helyezett az Eötvös iskola csapata lett, második a Zrínyi, harmadik a Zsigmondy középiskola gárdája, míg a
negyedik helyezett a Petőﬁ iskola lett.
A szépszámú közönség előtt énekelt
a Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Gyermekkórusa,
a
Vegyeskórus és megmutatták
tudásukat
a Leányvári Német
Nemzetiségi Tánccsoport tagjai is.
Dankó József, a Dorog Város Barátainak
Egyesülete
nevében
Német Nemzetiségi Önkormányzat
átadta a „Dorogiak Dotisztségviselői
rogért” elismerő oklevelet és emlékplakettet Göb Sándornak, aki 1927. január 27-én született Villányban.
Gyermekkorában került Dorogra, és egész életpályája a sport szolgálatában és szeretetében telt. A labdarúgó szakosztályban ígéretesen induló pályafutásának egy korai súlyos sérülés vetett véget.
Később labdarúgó szakosztályvezető, megbízott sportköri elnök
lett. 1948-ban egyik alapítója volt a sok sikert megélt ökölvívó
szakosztálynak is. 1947-től tudósítója az országos sportlapnak, a
Népsportnak, majd jogutódjának a Nemzeti Sportnak is. Szakértője, lektora volt a dorogi sport történetét bemutató évfordulós kiadványoknak is. Elnöke volt a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó
Szövetség Fellebviteli Bizottságának. Számos kitüntetés birtokosa.
A többi között a Magyar Labdarúgásért Érdemérem ezüst fokozata,
a Magyar Népköztársaság Kiváló
Munkáért kitüntetése, a Nemzeti
Sport Aranygyűrűje, a Dorogi Futballclub Örökös Tagja. Göb Sándor
kitüntetése a Dorogiak Dorogért
Alapítvány emlékplakettjével egy a
dorogi sport szolgálatában eltöltött
gazdag életmű elismerése a DAC
megalapításának 100. évében.

Göb Sándor és Dankó József
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

KÖSZÖNTÉS AZ ÚJ ESZTENDŐRE

IDŐSEK KARÁCSONYA
ÓVODÁSOKKAL

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Dorogiak!

A

z előttünk álló esztendőre vonatkozó, Önöknek szóló jókívánságaimat karácsonyi üdvözletem gondolatainak folytatásaként fogalmazom meg.
Karácsonyi üdvözletemben Máté evangéliumát idéztem:
„A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna viselősnek találtaték a
Szent Lélektől.”
Az idézett szakasz az Írás egyik legmegindítóbb története. Főszereplője
nem Jézus és nem Mária.
A kultúrája, törvényei, hagyományai szerint élő egyszerű asztalos, József az, akit megpróbál a Sors.
Nem csodálkozhatunk azon, hogy gyanakvás, bizalmatlanság ébred
lelkében. József jellemes, becsületes ember. Szerelmét, Máriát nem
akarja megalázni, ezért titokban akarja elbocsátani.
A szerelem, csalódás, elutasítás, zavar és bizonytalanság malomkövei
között őrlődik.
Végül is rászánja magát, hogy nyugtalan álmában kapott sugalmazás
szerint cselekedjék.
Elveszi Máriát, majd a megszületett ﬁúcskát elnevezik Jézusnak.
A megszokott szabályok és elvek szerint szerveződő élet hétköznapi
folyamata néha megbicsaklik. Valami olyasmi történik, ami a tegnapi
elvárások és megfelelések rendszerébe nem illeszkedik. A sors megpróbál minket.
Bizalmatlanság, gyanú, félelem, zavar, bizonytalanság ébred bennünk.
Első reakciónk, hogy megszokásainkból, beidegződéseinkből fakadó lépést tegyünk.
Azonban a bizonytalanság egyúttal új értelmezések, megvilágosodások felé, új megoldások, korábban nem gyakorolt cselekvések felé is
megnyitja személyiségünket, lelkünket.
Szokatlan lépésre szánjuk el magunkat. Ilyenkor nem biztos, hogy a
mindent előre kiszámítani akaró eszünk a legfőbb segítőnk. Gyakran
előfordul, hogy álmaink valóságot idéző képeit, megérzéseink, sugallataink útját követve jutunk el a jobb megoldáshoz.
A sors megpróbál minket, de ugyanakkor eszközöket is ad a kezünkbe
ahhoz, hogy korábban sosem hallott kérdésekre megtaláljuk a korábban
sosem hallott választ.
Azt kívánom valamennyiünknek, hogy részesüljünk a következő esztendőben bőven az ésszerűség szabályai szerint elérhető és ezenkívül az
álmaink, megérzéseink, sugallataink ihletett cselekvései révén elérhető
értékekben és örömökben.
Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek.

Dr. Tittmann János

A

hagyományokhoz híven az önkormányzat az idén
is megrendezte az Idősek Karácsonyát a művelődési házban. A vendéglátással egybefűzött eseményen,
december 10-én mintegy kétszázan vettek részt. Dr.
Tittmann János polgármester köszöntötte a megjelenteket, az adventi ünnepkör, a készülődés felemelő pillanatairól beszélt, majd a Petőﬁ Sándor Óvoda betlehemes
játékot mutatott be az időseknek. Az óvónők is kitettek
magukért: karácsonyi dalokkal, zenével készültek az
ünnepre.
Mint azt Deák Ferenc alpolgármestertől megtudtuk, az
idén is 3000 forintos bónokat kaptak a 75 éven felüliek
az önkormányzat jóvoltából, ezzel is segítve az idősek
karácsonyi készülődését. Az idén 845-en kaptak utalványokkal teli ünnepi levelet a városvezetéstől.

I

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

dén is megrendezték a már hagyománnyá vált
adventi játszóházat december 6-án művelődési
házban. Olyan gyermekeket hívtak meg erre az eseményre, akiknek odahaza az ünnepek nagyon szerény
körülmények között telnek.
Minden gyermek készíthetett ajándékdobozt, karácsonyi asztaldíszt vagy más ünnepi dekorációt. A délután folyamán a zenei aláfestést Vereckei Attila biztosította és felejthetetlen élményt jelentett a tombola
sorsolás is. Így senki sem távozott üres kézzel.
A szervezésben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dorogi Csoportja, a Nap-Út Alapítvány valamint a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vett részt.
Köszönet minden támogatásért és az önkéntesek
munkájáért!

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KITÜNTETETTJEI - 2014

A

Baptista Szeretetszolgálat 2014.
december 14-én a Papp László
Sportarénában kitüntetéseket adományozott.
A Csopják Attila-díjat a Figyelj Rám!
Szociális Szolgáltató munkaközössége
kapta.
A dorogi kistérségben házi segítségnyújtás területén kiváló kapcsolatot
alakítottak ki az ellátási területükhöz
tartozó önkormányzatokkal, szociális
intézményekkel, munkaügyi központokkal. Folyamatosan alkalmaznak
megváltozott munkaképességű dolgo-

zókat, a közmunka program adta lehetőségeket okosan és szervezetten használják
ki. Kimagasló szakmai eredmények és erős
kollektíva jellemzi a szolgálatot – hangzott
a Babtista Szeretetszolgálat méltatása.
A Csopják Attila-díjat a Babtista Szeretetszolgálat mindazon szociális munkát végző
személynek adományozhatja, akik baptista
intézményben dolgoznak, és akik huzamosan kiemelkedő munkát végeznek, illetve
tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal kifejezték elhivatottságukat életpályájukon.

Béres Tiborné kistérségi vezető a díjátadón
2015. JANUÁR
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KORTÁRS ÍRÁSMŰVÉSZET VÖRÖS ISTVÁN SZEMÉVEL

V

örös István
József Attila-díjas
költő,
prózaíró, műfordító házigazdaként vezényelte a
kortárs irodalom
és a kulináris élvezetek őszi estjét, a Borír-t. Az
irodalmárt legújabb könyvének
különlegességéről és a cseh-magyar
irodalom kapcsolatáról kérdeztük.

50. születésnapját ünnepelte ősszel,
amelyre különleges kötetet jelentetett
meg.
Író barátaimat kértem, válasszák ki
verseim közül a számukra legkedvesebbet. 110 felkért válogató, 100 vers. Alig
volt átfedés.

Esterházy Péter is választott. Tavaszszal őt köszönthettük a Borír-on, most
cseh művészekkel - Petr Hruškával és
Martin Reinerrel - érkezett. Mi a különbség magyar és cseh irodalom között?
Gyakorlatilag több száz éves közös
múltunk a Monarchiában szinte azonos
gondolkodásmódot teremtett. Két kis
nemzet, mély kultúrkinccsel, egymás
számára érthető humorral. Azért is választottam ezt a szakterületet magamnak (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Nyelvek Tanszékének
vezetője volt Vörös István 2013-ig – a

szerk.).

A cseh irodalom napjainkban is ugyanolyan erős, mint Hrabal, Kundera idején?
Mi, magyarok ebben a pillanatban talán jobban állunk. Nem mondom, vannak jó cseh írók, de nálunk több az értékes kortárs alkotás, alkotó.

A Borír-ra különleges vers-felelet játékkal érkeztek. A cseh költő, Petr Hruška
által írt verset Ön lefordította, majd továbbgondolta, majd fordítva, és a füzér
így ment tovább. Érdekes képek születtek!
Variációk ugyanarra. Az adott vers a
kiindulópont – mondjuk a gyerekszoba
sötétje –, amiből egy közös gondolatfonalat szőnek a különböző hangulatban,
élethelyzetben lévő szerzők, reagálva
az előző szövegre, fordításra. Egy kiadó
már le is csapott furcsa, gondolatébresztő játékunkra.

Rengeteget dolgozik.
Január 1-jén mutatták be új rádiójátékomat, közben írom a Békéscsaba városa által rendelt darabomat, amelynek
középpontjában a kolbász áll.

Hogyan érzi magát nálunk Dorogon,
hiszen már több alkalommal vezette a
közönséget a kortárs irodalomban?
Szeretek ide jönni. Jó hangulat, kellemes hely és érdeklődő irodalombarátok.
Ritka az, hogy egy kisvárosban ilyen esteket szerveznek.
M.T.

IN MEMORIAM SZILAS ZOLTÁN
(1952-2014)
Táton született, pedagógia-népművelés szakon szerzett tanári diplomát. A 70-es évek közepétől csaknem másfél évtizedig dolgozott
Bajna, Dorog, Pilisvörösvár művelődési házaiban igazgatóként, illetve művészeti vezetőként.
Miután második helyezést ért el egy országos újságíró pályázaton
(1979), az újságírást választotta hivatásának. Riportjait sugározta a
Magyar Rádió és az MTV. Az utóbbi három évtized alatt, főállású újságíróként volt rovatvezető, főmunkatárs, szerkesztő és főszerkesztő-helyettes (Pest megyei Hírlap,
Búvár, Képes 7, Esti Hírlap, Mai Nap, Gyöngy Magazin, Nők Lapja, Vasárnapi Hírek
hetilap, Budapesti Nap), cikkeivel folyamatosan jelen volt országos lapok hasábjain
(Népszabadság, Beszélő, Közméltóság, Mister,Életem)
Életét végigkísérték a rendezvények. Előbb színjátszó csapata előadásai, aztán a kiállítások, és mindvégig a nagykoncertek, a jazz, a blues, a rock végül a retró bűvöletében. Számos zenekar, szólista dalaihoz szöveget is írt. Ezek tették igazán ismertté
és népszerűvé környezetén messze túl is.
Könyvei: Lábnyomok a plafonon (1999), A szénfalon nem ragyognak csillagok (2001, a
dorogi szénmedencében dolgozó bányászok élettörténetei), Gastroblues (2008), Találkoztam boldog zenészekkel (2009, a környékbeli zenei élet szereplőiről), Vastartalék
(2011).
2014.november 9-én váratlanul hunyt el. Egy teltházas emlékest keretében, december 8-án búcsúztak tőle barátai a táti művelődési házban.
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A

Műcsarnokban nyílt meg
Lévay Jenő életmű kiállítása Váltótér címmel. Három művész
– Hegedűs 2 László, Váli Dezső és
Lévay Jenő – alkotásait Dragomán
György író ajánlotta a szépszámú
- Dorogról több mint félszáz - művészbarát ﬁgyelmébe december
12-én. Az évtizedek óta Doroghoz
szorosan kötődő, a városi könyvsorozat graﬁkai szerkesztéséért felelős Munkácsy-díjas alkotó, Lévay
Jenő kiállítása februárig tekinthető
meg a Hősök tere illusztris kiállító
terében, a Műcsarnokban, szemben
Rembrandt Szépművészeti Múzeumban bemutatott képeivel!

VÉRADÓKAT
KÖSZÖNTÖTTEK

A

Magyar Vöröskereszt Dorog Területi Szervezete december 5-én
véradó ünnepséget tartott a művelődési
házban, ahol megköszönték a többszörös
véradóknak az önzetlen segítségnyújtásukat. Bodó Ildikó területi vezető elmondta,
hogy térségünkben nyolcvannégy önkéntes véradót tüntettek ki. Köztük a 25, 30,
40, és az 50-szeres véradókat. Köszönet
minden kitüntetettnek! – hangzott el az
ünnepségen, ahol a Zrínyi iskola 3. osztályos tanulói színvonalas műsort adtak elő.

2015. JANUÁR

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

A LEVEGŐTISZTASÁG MÉRÉSÉRŐL

A

Ú

jra
napi
re n d s z e rességgel mérik
a levegőszenynyezettség-mértékét Dorogon.
Néhány
évvel
ezelőtt a város
közterületein
megszüntették
a hatóságok a
méréseket, mivel nem találták
indokoltnak
a
stabil
környeNovember végéig mért adatok átlaga
zeti állapot és az
egészségügyi határt meg sem közelítő értékek alapján a további működtetést. Ennek ellenére az ipari létesítményekben továbbra is mérték a légszennyezettség fokát, amelyet jelentettek az érintett hatóságnak is a cégek.
Dr. Tittmann János polgármester a lakossági jelzések alapján kérte,
hogy az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség állítsa újra üzembe a Zsigmondy-lakótelepen lévő mérőállomást. Szeptember 29-től a városháza műszaki osztálya napi rendszerességgel kap jelentést az állomásról a kéndioxid, a nitrogénoxid,
a szénmonoxid, az ózon és az ülepedő por jelenlétéről. Mint az a november végi közmeghallgatáson is elhangzott, az elmúlt időszakban
mindössze egyszer lépte át minimálisan az ülepedő por az egészségügyi értékhatárt.
A környezeti állapotról készült beszámoló alapján elmondhatjuk,
hogy Dorogon az - időjárás függő – ülepedő por koncentrációjára kell
ﬁgyelni, de annak mértéke nem veszélyezteti egészségi állapotunkat,
környezetünket.
Lapunk hasábjain minden hónapban közzétesszük Dorog levegőtisztaságának havi átlagértékeit.

MEGÚJULT A SÜNI CSOPORT MOSDÓJA

A

Baumitnál dolgozó szülők,
Barina Anikó és Wáryné Világi Hajnalka elhatározták, hogy
a Zrínyi Ilona Óvoda Süni csoportjának gyermekmosdóját felújíttatják. Elnyerve munkahelyük
félmillió forintos támogatását egy
hétvége alatt sikerült megvalósí-

2015. JANUÁR

tani a munkát. A burkolat, a szaniterek
és a kivitelező költségein túl a Baumit
Kft. adta a csemperagasztót és fugázót,
a festéket. A lelkes
szülők maguk is
szerszámot fogtak,
illetve polcot, paravánt, tükröt vásároltak saját költségükre. Segítségükre
volt Nagy Gyula asztalosmester is. A
városüzemeltetés
részéről Patkó Attila vett részt
a lebonyolításban. Szrnka Anna
óvodavezető elmesélte, hogy a
gyerekek nagy örömmel vették
birtokba a megújult, barátságos
helyiséget és köszöni a szülők
munkáját és a Baumit támogatását.

SZENNYVÍZ-ÜGYEK

vízgazdálkodásról szóló törvény szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli
ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről.
Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött december közepén a
Vikom Trans Kft.-vel. A cég az árajánlatában 5 400 Ft/
m3 + ÁFA elszállítási árat szabott meg.
Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű
gyűjtéséről és a közszolgáltatónak, azaz a Vikom
Trans Kft.-nek történő átadásról. A közszolgáltató
a szennyvizet heti egyszeri alkalommal, a járattervében meghatározott napon - az ingatlantulajdonos
előzetes bejelentése alapján - köteles begyűjteni
és végleges ártalommentes elhelyezés céljából a
szennyvíztelepre szállítani.
Vikom Trans Kft. ügyfélszolgálat:
Tel: 34/316-347 (munkanapokon 7.00-15.20)
Levélcím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1.

„CSAK JÁTÉK…” címmel nagysikerű lemezbemutató koncertet hallhattak a zenekedvelők advent utolsó vasárnapján. Orosz Zoltán és barátai
– Lattmann Béla, Balogh Zoltán, Borbély Mihály és
Horváth Kornél – kontinenseken át repítették a szépszámú közönséget a zene szárnyain. A latin ritmusok
kellemes görög muzsikára váltottak, pergő gitárzene,
majd harmonika szóló szórakoztatta a résztvevőket.

DOROGI MŰFORDÍTÓ DIÁKOK
ORSZÁGOS SIKEREI

T

izenkettedik alkalommal hirdette meg a 10-18
éves korosztály számára a Bács Tudástár, a Europe
Direct Információs Hálózat, a Szegedi Egyetem Germán
Filológiai Intézete és a British Council Hungary „Európa Ifjú Költője” címmel német-magyar és angol-magyar
versfordító pályázatát. Mintegy 300 pályamunkát értékelt
a zsűri, nem téve különbséget a korosztályok között. Dorogról a Zrínyi tagiskolából a 8. osztályos Molnár testvérek immár harmadszor vettek részt a megmérettetésen,
a két korábbi évben különdíjakkal jutalmazták fordításaikat. Ezúttal három különböző angol nyelvű vers közül
választottak tudásukhoz, egyéniségükhöz közelálló fordítanivalót. Molnár Ábel a verstani szabályok által erősen kötött, Japán nyelvterületről elterjedt, háromsoros
HAIKU versek átültetésével érdemelte ki az 1. díjat versenytársai előtt. Molnár Villő a 20. századi modern költői
nyelven megszólaló W. B. Yeats A Coat című fordításával
előzte meg hasonló feladatra vállalkozó társait, így az
összesen hat kategóriából két első hely a dorogiak birtokába került. (Angoltanáruk Cziglényi Eszter, mentoruk
Kovács Lajos.)
Forrás: http://www.bacstudastar.hu/eik-2014- eredmenyek#1_2
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TESTÜLETI HÍREK

100 ÉV SPORTPILLANATAI

Dorog Város Képviselő-testülete december 12-én az alábbi napirendekről döntött
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014.
(XII.12.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról
3.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
szóló önkormányzati rendelet alkotásáról, valamint az ehhez szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről
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 Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló
5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
6.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
7.) Dorog Város Önkormányzatának a temetőről és a temetkezésről
szóló 17/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
8.) A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról,
azok igénybevételéről és a ﬁzetendő térítési díjakról szóló 10/2012.
(III.9.) önkormányzati rendelet módosítása
9.) Dorog Város Önkormányzatának…./2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások
igénybevételéről szóló 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.) 2015. évi belső ellenőrzési munkaterve
11.) Dorogi József Attila Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
12.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása
13.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása
14.) Dorog Város Önkormányzata közoktatási, közművelődési és sport
intézményeinek bérleti díja
15.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási terve 2015. és Dorog Város
családiházas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró cseréje” megnevezésű pályázat meghirdetése
16. Javaslat a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéhez
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
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző, 2015. január 29-én (csütörtök)
8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő január 14-én és február
4-én, 16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében, a könyvtárban. A képviselő telefonon is elérhető: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első keddjén
15 és 17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros
hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőﬁ iskolában. E-mail:
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő január 20-án, 17-18 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja fogadóóráját.
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő minden hónap első hétfőjén, 16-17 óra közöttaz MSZP irodában (Hősök tere) tartja fogadóóráját.
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00 éves a dorogi sport címmel kiállítás nyílt a Gáthy
Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban december 7-én. A centenáriumi év záróeseményére
rengetegen voltak kíváncsiak. Szekér Zoltán sportigazgató köszöntőjében a sport és kultúra összefonódásáról
beszélt. A kiállítás a Dorogi sportpillanatok 1914-2014
című könyv alapján készült. A teljességre való törekvés
elsődleges szempontja helyett az arányosságot ﬁgyelve
készült a tárlat, amelyen a fotók mellett installációk, és
vetítettképes bemutató is látható. Solymár Judit, Dorog
Város Díszpolgára a 30-as, 40-es évek dorogi sportéletére emlékezett vissza. A humoros részleteket sem nélkülöző beszédet dr. Bartalos József, a 60-as évek nagyszerű labdarúgójának múltidézése, a jövőképet Bacsa
Ferenc, a Nemzet Edzőjének beszéde vázolta fel.
A kiállítás megnyitót színházi este zárta. A bányásznapi bemutató után ismét láthatta a nagyérdemű Herczeg
Ferenc: Két ember a bányában című egyfelvonásos színművét a „padláson”. A kamaradarabot Sopsits Árpád
Balázs Béla-díjas ﬁlm –és színházi rendező rendezésében láthatták a nézők.
A 100 éves a dorogi sport című kiállítás megtekinthető
a könyvtár nyitva tartási idejében, délelőttönként. Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján szívesen fogadunk (varosmarketing@dorog.hu vagy 33/509-640)!

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. február 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu,
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

24 ÓRÁN KERESZTÜL PATTOGOTT A LABDA A CSARNOKBAN
Díjazták a 2014. év legkiválóbb dorogi sportolóit

C

saknem félezer amatőr és proﬁ kézilabdázó lépett pályára a 24 órás Kézilabda
Maratonon, amelyet immár második alkalom-

mal rendeztek meg a városi sportcsarnokban. December
19-én a nyitó mérkőzést a Dorogi ESE és a Hét Vezér SE
Esztergom vívta egymással. A szomszédvár néhány gólos
különbséggel nyerte a meccset. A rengeteg szurkoló és a
remek játék óriási hangulatot teremtett a csarnokban.
A rendezvény sportolói díjátadó ünnepséggel folytatódott.
Dr. Tittmann János polgármester és Szekér Zoltán sportigazgató köszöntötték a 24 órás Kézilabda Maraton résztvevőit és az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó
utánpótlás korú és felnőtt sportolókat. 2014-ben tizennégy
Dorog jó hírnevét erősítő sportolót díjaztak a szakosztályok
ajánlásai alapján.
Díjazottak: Csombók Brenda (Dorogi ESE kézilabda), Farkas Gergely (Dorogi NC kempo), Jäger Krisztián (Dorogi NC
birkózás), Juhász Balázs (Dorogi NC), Kiss – Törőcsik Zsóﬁa
(Dorogi ESE kézilabda), ifj. Lévai Zoltán (Dorogi NC birkózás), Szakolczi Hunor (Dorogi NC ), Böszörményi Boglár-

ka (2004, Új-Hullám SE Úszás), Énekes Kevin (Dorogi FC),
Janusz István (Dorogi FC), Kecskeméti Bálint (Dorogi FC),
Márföldi Abigél (2005, Új-Hullám SE úszás), Merész Bence
(2004,
Új-Hullám
SE úszás), és Sárosi
Nanetta
(Dorogi
ESE kézilabda) vehették át a díjakat.
Az ünnepség után
az Amatőr Tornával folytatódott a 24
órán keresztül tartó
sportesemény,
ahol a dorogi sportegyesületek, baráti
társaságok mérték
össze erejüket.
Éjfél előtt az aktív játékosok vették át a főszerepet. Az éjszaka folyamán női, férﬁ és vegyes mérkőzéseket egyaránt
láthatott a még aktív szurkolótábor.
December 20-án 8 órától a Dorogi ESE utánpótlás csapatai mutatkoztak be. 14 órakor pedig a Szeniorok váltak a
főszereplőkké, a Győr, a Komárom, az Esztergom és a Dorog csapatainak részvételével. A
szeniorok között több volt NB I-es
játékos is bemutatkozott. A záró
mérkőzést a Dorogi ESE NB IIes csapata játsszotta a meghívott
MTK Budapest SE NB I-es junior
csapata ellen. A nagysikerű rendezvényt az idén is buli zárta.

Merész Bencét, a 100 m-es
mellúszás korosztályos rekorderét
is díjazták

RUBINT RÉKA: MOZOGNI MINDIG A MOZGÁS ADTA ÖRÖMÉRZÉSÉRT KELL!

Ó

riási hangulat, több száz résztvevő. Rubint Réka átmozgatta a
dorogi lányokat, asszonyokat a december 4-én megtartott Alakformáló edzésén, a Dorog Város Egyesített Sportintézménye által szervezett I. Fit-Lesz
rendezvényen. A városi sportcsarnok
zsúfolásig telt Réka és a sport rajongóival. A három gyermekes, népszerű televíziós sztárt, üzletasszonyt, feleséget
megkérdeztük, mi a titka annak, hogy
ennyi feladata, szerepköre mellett is
sugárzik belőle a harmónia, a kedvesség.
2015. JANUÁR

Réka, mennyit tett, tesz ahhoz a sport,
hogy ennyire kiegyensúlyozott vagy?
A sport a rendszerességre, önfegyelemre tanít, nagy harmóniát és békét
kölcsönöz a mindennapokhoz. Mindig
hangsúlyozom, hogy sport nélkül lehet
élni, de nem érdemes!
A roadshow-k alkalmával több százan
tornáznak veled együtt, ahogy tették Dorogon is.
350-en, 400-an, sőt volt amikor 500an mozogtunk együtt, amely rendkívül
nagy energiával tölt fel. Az a szeretet
és energia, amit azokon az alkalmakon
leadok, százszorosan térül meg.
Akik eddig még nem kóstoltak bele a
rendszeres sportolásba, hogyan kezdjék
el?
A saját életvitelükhöz illeszkedően
alakítsák ki azt az idősávot, amelyet a
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sportra szánnak, ha ez heti húsz perc,
akkor legyen annyi, de mindenképpen
teljesítsék a saját magunk által elvártakat. Aztán ahogy rákapnak a sportolás ízére érezni fogják a különbséget és
úgyis növelni fogják az alkalmak számát. Tudatos és következetes munkával mindenki elérheti célját.

Dorogon a 60 perces alakformáló tornán kik vettek részt?
Rengetegen, akik vágytak egyfajta
életérzésre, örömre vagy egyszerűen
jól akarták érezni magukat. A mozgás
lényege, hogy mindenki önmaga célját
érje el, saját határait lépje át! Ha ezt tíz
vagy húsz perces torna után éri el, és
ha ez az általa kitűzött célokat meghaladja, ő a legnagyobb király! Mozogni
mindig a mozgás adta örömérzésért
kell!
M.T.

7

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselő-testülete,
Dorog Város Kommunális
Közalapítványa és a Baumit Kft.
2015. évben, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet
„Év Homlokzat Felújítási Terve 2015
és
Dorog Város családiházas ingatlanok hőszigetelése,
nyílászáró cseréje” megnevezéssel.
A részletes pályázati dokumentáció átvehető személyesen Dorog
Város Polgármesteri Hivatalában (2510 Dorog, Bécsi út 71.) vagy
letölthető a www.dorog.hu hivatalos honlapjáról.
A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelő tartalommal
2015. év március hónap 23. napjáig lehet leadni.
A pályázáshoz sok sikert kíván: a Bíráló Bizottság!
Dorog, 2014. december 17.
Tisztelettel:
dr. Tittmann János sk.
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog város közigazgatási területének több részterületét érintő településrendezési eszköz módosításának véleményezési dokumentációja, elkészült.
A tervezési dokumentáció, Dorog Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán Dankó Kristóf városi főépítésznél megtekinthető,
szerdánként 8-16 óra között, vagy a város hivatalos honlapján
2015. január 31-ig.
Tisztelettel:
Dr. Tittmann János sk.
polgármester
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