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TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! KEDVES DOROGIAK!

„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,”

Kányádi Sándor,  „Csendes pohárköszöntő újév reggelén” 
című versét idézve köszöntöm a kedves olvasót.

Az idézet elgondolkodtató, többféleképpen is értelmezhe-
tő.

A személyiségben rejlő hajlam, érzelmek, képességek és 
tudás függvénye a verssorokban rejlő tartalom kifejtése, 
pont úgy, mint a boldogság megtalálása.

Bizonyára vannak olyanok, akik a boldogulást, a boldogsá-
got elsősorban a körülményeknek ki-szolgáltatott sodródás 
véletlenszerűen meglelt élményének 
fogják fel.

Mások, nem tagadva a körülmények 
befolyásoló jelentőségét, mégis in-
kább az egyének és a kö-zösségek 
tudásából táplálkozó teremtő alkal-
mazkodás eredményének tekintik a 
boldogság él-ményét.

Ne feledjük, hogy ismerünk a le-
hető legjobb körülmények között is 
boldogtalanul sóhajtozókat, és talál-
kozhatunk nehézségek között is ki-
egyensúlyozott, boldog emberekkel.

Az ember lelki egyensúlyának fon-
tos alapja a biztonság érzése. A biz-
tonság érzése számos for-rásból 
táplálkozhat. Ezekből a múltunkban 
rögzült gyökereinket, a jelenünk-
ben adott szabadság felelősségének 
felvállalását, a  jövőnkre vonatkozó 
terveinket, a jövőbe vetett hitünket  
emelem ki.

A velünk élő múltnak mindig is nagy 
jelentősége volt. Ezért vannak meg 
minden évnek a nagy évfordulói, a történelembe való vissza-
tekintéseknek, megemlékezéseknek a nagy alkalmai.

2014-ben az egész világ meg fog emlékezni arról, hogy 100 
évvel ezelőtt tört ki az első világhá-ború. Nem lepődhetünk 
meg azon, ha kiderül, hogy mindenki úgy emlékezik, a bol-
dogság mintá-jára,ahogy tud…

A  dorogi vonatkozásokat illetően Dr. Csiffáry Nándor „ Az 
első világháború és a két forradalom eseményei Dorogon” 
című írásából kiolvasható az a némileg megnyugtató tény, 
hogy azok az emberek, elődeink esetében bányászok, akik 
komoly értéket jelentő napi munkájuk révén általá-ban erős 
realitás érzékkel bírnak, azok vérzivataros időkben is képe-
sek megőrizni tisztességüket, higgadt cselekvőképességü-
ket. Akár jobb oldali nacionalisták, akár baloldali világ-prole-
tárok erőszak tevése veszélyezteti sorsukat, megpróbálnak 

távolság-tartással, ellenállással a józan mértéktartás útján 
maradni. A boldogság mintájára, ahogy tudnak.

Talán ennek is köszönhető, hogy a nemzetek egén gyüle-
kező sötét fellegek vetette árnyak alatt egyre nyugtalanabbá 
váló világban Dorogon, 1914 tavaszán sport egyletet alapí-
tottak. Neve elő-ször Dorogi Atlétikai és Futball Club volt, 
majd ezt lerövidítették Dorogi Atlétikai Clubra. Röviden DAC. 
Valóban dacoltak a környező világgal, mert nem akarták fel-
adni álmaikat, céljaikat. Boldogságukért mindent megtet-

tek, amit tudtak.
A dorogi sport eltelt 100 évében fel-

ismerhető településünk története. 
A sport mindig is hűen tükrözi egy 
közösség, egy település, egy társa-
dalom értékeit, gyengeségeit. Olykor 
nagyon is lát-ványosan, töményen. 
A küzdőtéren, a lelátókon történtek-
ből, a stadionok körüli eseményekből 
messzemenő következtetéseket le-
het levonni. Ezt mindenki úgy teheti 
meg, a boldogság mintá-jára, ahogy 
tudja…

2014 harmadik nagy évfordulóján 
arra emlékezhetünk, hogy Dorogot 
30 évvel ezelőtt nyilvání-tották város-
sá. Három évtized rövid idő és még-
is mennyi minden történt. Hányan 
mentek, s hányan jöttek, mi minden 
változott ?

A városkép, a megélhetés, az élet-
mód, a tervek, a vágyak átalakultak. 
Bizonyára vannak a válto-zásoknak 
olyan részei, amiért ha tehetnék elő-

deink, és ha majd tehetik akkor utódaink is elisme-résüket 
fejezhetik ki és biztosan akadnak az ő kritikájukat kiváltó 
változások is. 

Az mindenesetre biztos, hogy ebben a városban benne van 
az életünk. Valamennyien akik egya-ránt dolgozunk Doro-
gért, családunkért, önmagunkért, terheket és felelősséget 
vállalunk egymá-sért. Mindezt úgy tesszük, a boldogság 
mintájára, ahogy tudjuk.

Azt kívánom minden tiszteletre méltó és kedves dorogi em-
bernek, hogy gazdagodjon, gyarapod-jon azon benső érté-
kekben, melyek révén boldogul és boldog lehet, ahogy csak 
tud.

Dorog, 2014. 01.06.
        

Dr. Tittmann János
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A dorogi vasútállomáson december 12-én tartották a Pilisvörösvár és 
Esztergom közötti, harminc kilométeres, felújított vasúti vonalszakasz 
ünnepélyes átadását és ünnepelték az említett települések közti vonat-
közlekedés újraindulását. 

A különvonattal érkező dr. Völner Pál, infrastruktúráért felelős állam-
titkárt, dr. Tittmann János polgármester fogadta a dorogi állomáson.

Tizennégyezer utast szolgál ki ez a vasútvonal, amelynek tizenhat 
megállóhelyét építették át az elmúlt hónapokban. Immár szélesebb, 
magasabb peronok, akadálymentesített környezet fogad mindenkit. 
Összesen csaknem ezerszáz P+R parkolót telepítettek és több mint 
négyszáz kerékpártárolót alakítottak ki. A vonalszakaszon megdőlt az 
eddigi, 117 km/h-ás sebességrekord, merthogy a vonat Dorog felé ha-
ladva 120 km/h-áig gyorsult fel. 

Dr. Völner Pál beszédében „az évtized legfontosabb vasúti beruházá-
sának” nevezte a fő-, illetve elővárosi közlekedés ezen fejlesztését. A 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára 
kiemelte, hogy a 10-es út forgalma tölcsérszerűen betorlódik az amúgy 
is túlzsúfolt Budapestre. Sokan nap mint nap küzdenek az ingázás – a 
munkába és iskolába járás – nehézségeivel.

Az avatóbeszédet követően Dr. Völner Pál, dr. Tittmann János és a be-
ruházás felelősei átvágták a nemzeti színű szalagot városunk vasútál-
lomásán, ezzel jelképesen is utat nyitottak a kötöttpályás közlekedés 
újraindulásának.

Az Esztergom-Pilisvörösvár szakasz átadását jövőre az Esztergom-
Budapest vonal „felavatása” követi, amelynek köszönhetően az utazó-
közönség bővülésére számítanak. 

A MÁV Zrt. 2014. évi tervei kö-

zött szerepel a meglévő város-

képileg védett dorogi állomás-

épület felújítása, utas felvételi 

funkciójának korszerűsítése. Az 

állomásépület felújítása során 

lehetőség nyílna arra, hogy a 

busz és vonatközlekedés össze-

hangolásával közös utas felvételi 

pont jöjjön létre, a Volán Zrt. igé-

nyeit integrálva. Dorog képvise-

lő-testülete támogatja az elkép-

zelést.

DOROGON ADTÁK ÁT A FELÚJÍTOTT VASÚTVONAL-SZAKASZT
December 15-től újra vonatozhatunk, egyelőre Pilisvörösvárig 

A projekt az Európai Unió  támogatásával,  az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

A NEMZETISÉGEK VILÁGA: KIÁLLÍTÁS, 
DÍJÁTADÁS 

Bakonyi István legendás labdarú-
gónak ítélték az idén a „Dorogiak 
Dorogért” emlékplakettet, ame-
lyet a Nemzetiségi Hétvége színes 
programsorának nyitó akkord-
jaként vehetett át a művelődési 
házban december 13-án. Átadták 
a helytörténeti verseny díjait is, 

majd nemzetiségi kiállítás nyílt a Dorogi Galériában.
A Német, Szlovák és Örmény Nemzetiségi Önkormányza-

tok által szervezett Nemzetiségi Hétvége másnapján színes  
műsor várta a nagyérdeműt.  

A Nemzetiségi Hétvége 
a KDOP-3.1.1./B-12-2012-0001 pályázati kódszámú 
„Funkcióbővítő belváros rehabilitáció Dorogon – az Arany 
János Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” című 
projekt részeként, az Európai Unió támogatásával és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával 
valósult meg.www.nfu.hu
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A Zeneművészeti Szakközép-
iskola befejeztével egészen 
véletlenül kerültem Dorogra. 
Gáldi Ernő igazgató vezette a 
zeneiskolát, akit meglepett vi-
haros érkezésem. Egy kolléga 
hirtelen távozása miatt az üres 
álláshelyre néhány hónapos 

szerződéssel vett fel Gáldi Ernő … aztán nem akart elen-
gedni. Szentendrén már vártak engem. Így lett két állásom. 
Klarinétból és szolfézsből diplomáztam, de fagottot is taní-
tottam Dorogon.
Csolnokra ötven évvel ezelőtt ment ki zenét tanítani, azóta 

sok minden megváltozott a sváb településen.
1963 novemberében egy delegáció érkezett Csolnokról: 

kérték, menjen ki egy zenetanár a faluba, mert a 22 gyer-
meknek igazán nehézkes az ide-oda utazás, főleg a téli hó-
napokban. Megalakítottuk a tagiskolát, amely 1991. január 
1-jén lett önálló. 
Hogyan kezdődött a zenekari élet Csolnokon?
1964-ben tizenkét növendék vizsgakoncertjével kezdődött 

minden. Az együttmuzsikálás öröme hívta életre a később 
oly szép eredményeket elérő zenekarokat. 1968-ban az Út-
törő Zenekari Országos Fesztiválon elért óriási siker talán 
az első nagy lépés volt a további kiemelkedő eredményhez 
vezető úton. Minden évben Zánkán táboroztunk, amely ösz-

AZ EGYÜTTMUZSIKÁLÁS ÖRÖME A ZENEKARI SIKER TITKA
80 éves Fódi János, aki félszáz esztendeje tanítja a zenekedvelőket.

A muzsika gyermekkorától elkísérte. Nemrégiben Csolnokon köszöntöttek zenei 

munkássága 50. évfordulója alkalmából. 

A nyolcvan éves zenésszel az elmúlt évtizedekről, sikerekről beszélgettünk.

A Stefan Kerner Preis-t, azaz a Német Nemzetiségi Kórusok 
díját vehette át nemrégiben Csolnokon. 
Az országos gálán sajnos nem tudtam részt venni, de úgy ér-
zem, hogy édesapám, Fódi János klarinétművész, karnagy 
80. születésnapjára, és 50 éves munkásságára szervezett 
ünnepélyes fogadás melegebb hangulatú volt a díjátadás-
ra. Az országos gála résztvevői közül is sokan ismernek, de 
Csolnokon a barátaim körében vehettem át az elismerést 
Kreisz László úrtól, a Magyarországi Német Ének-Zene és 
Tánckarok, azaz a Landesrat elnökétől. 

Decembertől a Landesrat kórus szekciójának elnökévé válasz-
tották. Hogyan birkózik meg tanári munkája, a kórusok 
vezetése és az elnökség teendőivel?
A szakmám a hivatásom. Szívvel-lélekkel már 25 éve dolgo-
zom pedagógusként, örömmel foglalkozom a kórusokkal, az 
elnöki munkámban pedig kifejezhetem magyarságom mel-
lett svábságomat is. Bár korábban nyugdíjas kollégák vitték 
az elnökséget, nekem és a többi szekció új vezetőjének aktív 

életünkben jutott ez a szép feladat. De mindehhez erős hát-
teret ad családom: szüleim és gyermekeim. 

Négy kórust vezényel. Kulturális rendezvények állandó 
szereplői. 
Való igaz. Decemberben a templomban kilencven kórustag 
éneke emelte – immár tizenötödik éve - az advent fényét 
a karácsonyi hangversenyünkön.Majd Bécsbe utaztunk, 
Schönbrunnban énekeltünk, az adventi vásárhoz kapcsoló-
dó kulturális program részeként.  

Ausztria mellett bejárták fél Európát. Mely városban mu-
tatkoztak be legutóbb?
A felsős Cantilena Kórussal Németországban, Belgiumban, 
a Kicsinyek Kórusának egy kisebb csoportjával legutóbb 
Csehországban, Olmützben énekelhettünk. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a válság előtt több külföldi és hazai fel-
lépésre is eljuthattunk, de 2006 óta először 2011-ben te-
kintettünk ki szűkebb pátriárkánkból: Kaposváron Kiemelt 
Arany Minősítést szereztek a Kicsinyek, s emellé Országos 
Dicsérő Oklevelet. Bár vannak támogatóink - közülük ki-
emelkedik dr. Tittmann János polgármester úr, akinek a 
Cantilena kórus tagjai az új egyenruhájukat is köszönhetik 
-, a családoknak egyre nagyobb terhet jelentett az utazta-
tás bizonyos hányadának kifi zetése. Szerencsére az idén ti-
zenhét negyedikes, ötödikes diákkal - a Szivárvány Kórussal 
- eljutottunk Olmütz-be, ahol gyönyörű szerepléssel Ezüst 
Minősítést szerzett az énekkar. Mindössze két ponttal ma-
radtunk le az Arany Minősítésről, amelyet a nagy nemzetközi 
versenyeken szerezhető rutin hiányának tudok be. 

2013-ban a Kicsinyek Kórusa Kiemelt Arany Minősítése és 
Országos Dicsérő Oklevele, a Cantilena Arany Minősítése 
és Dicsérő Oklevele, valamint a Szivárvány Kórus Kiemelt 
Arany Minősítése után mi a következő lépés a siker útján?
Szeretném, ha a sok szép díj után, a 2001, 2003 és 2006-os 
év után valamikor a közeljövőben  az Év Kórusa cím ismét a 
miénk, Dorogé lenne. 

ORSZÁGOS ELISMERÉST KAPOTT KOVÁCSNÉ FÓDI KRISZTINA
Országos nemzetiségi díjat vehetett át nemrégiben Kovácsné Fódi Krisztina a Landesrat elnökétől. 

A kitüntetést kimagaslóan színvonalas munkájáért kapta. 

Kreisz László, a Landesrat elnöke, Fódi János, Kovácsné 
Fódi Krisztina, Manfred Mayrhofer Landesrat szerkesztője
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szekovácsolta az együttest. A hazai fesztiválokon mindig ki-
emelkedő eredménnyel szerepeltünk.
A hazai sikereket külföldi fellépések követték.
A gyerekek megnőttek, így megalakíthattuk a felnőtt zene-

kart is. Emlékszem, egyszer térzenét adtunk Hévízen. Oda-
jött egy német férfi , és kérte, menjünk ki a 16 tagú bányász 
zenekarunkkal Spreewaldba, NDK Velencéjébe. Később jár-
tunk Bernsdorfban, Jettingenben is. Onnan datálódik a cse-
rekapcsolat, amely azóta is tart. Külföld is megismert ben-
nünket: első hivatalos utunk Belgiumba vezetett 1975-ben. 
Roppant nehéz volt kijutni a hetvenes években az országha-
táron túlra. Az „igazi nyugaton” rajtunk kívül mindössze egy 
zenekar járt akkortájt. Műsorpolitikánknak köszönhettük 
nagy sikerünket. Bartókot, magyar zenét játszottunk. Ezen 
az Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon kategóriánkban I. díjat 
nyertünk, és második díjasok lettünk a menetzenében, míg 
én elnyertem a „Fesztivál legjobb karmestere” címet. 
Több zenekart vezényelt, 29 évig játszott a dorogi zenekarban. 

Mit tart a legnagyobb sikerének az elmúlt évtizedekből?
Sok örömet adtak nekem a zenekarok, de talán a legki-

emelkedőbb esemény az 1986-os németországi szereplés 
volt, amelyen 220 zenekar vett részt – igaz, csak 46 ver-
senyzett közülük, de még így is hatalmas eredmény, hogy 
Kiemelt első díjat ítélt nekünk a nemzetközi verseny zsűrije. 
Ezen kívül sok nyugati fesztiválon jártunk: Olaszországban, 
Csehországban. Voltak olyan évek, amikor Németországba 
négyszer mentünk.
Meglepődött a nyolcvanadik születésnapjára szervezett köszön-

tésen?
Nagyon meghatódtam, és rendkívül jól esett, hogy a zene-

kari tagok gondoltak rám.

Dorog Város Közalapítványa nevében Végh Éva, az alapít-

vány elnöke a tagság nevében, ezúton kíván egészséges,  

zenében gazdag hosszú életet, születésnapja alkalmából.

Idősek karácsonya Régi hagyomány városunkban, 
hogy az önkormányzat év végén köszönti a 75 éven felüli do-
rogiakat. Összesen 838-an kaptak háromezer forintos aján-
dékutalványt a várostól, közülük sokan, mintegy kétszázan 
elfogadták a városvezetés adventi műsoros este szóló meg-
hívását is december 11-én. 

Dr. Tittmann János polgármester a karácsonyról mint a 
szeretet mindenki által elfogadott szimbólumáról beszélt.  
Csodálatos műsorral készült a Petőfi  óvoda a szépkorúak 
karácsonyára. 

PLAKÁTOK A GÁLÁN
Ölveczky Gábor neves 

grafi kusművész plakát-
jaiból nyílt kiállítás a Do-
rogi Galériában a hagyo-
mányos Karácsonyi Gála 
előtt, december 20-án. 
Wehner Tibor Munká-
csy-díjas művészettörté-
nész ajánlotta a közért-
hetőség, a sűrítés és a 
távolról felismerhetőség 
művészetét, a plakát ki-
állítást a megjelentek fi -
gyelmébe.  A plakátmű-
vészet mestere, Ölveczky 
Gábor, a komáromi és a 
Duna menti események, 
színházi bemutatók frap-
páns megfogalmazója.

A 9. alkalommal meg-
rendezett Karácsonyi 
Gálán ezúttal a Buda-
pesti Táncszínház mű-
vészeitől többek között 
Stravinsky inspirációkat 
láthattak az érdeklődők. 

Újraélesztő készülékeket kapott városunk decem-
berben az Esztergomi Ipari Parkban található TE 
Connectivity/Tyco Electronics Hungary Kft.-nek kö-
szönhetően. A defi brillátor segítségével az azonnali 
szívleállás okozta halálesetek jó eséllyel megelőz-
hetők, amennyiben rövid időn belül újraindítják a 
szívműködést. 

Béres Tiborné:  Köszönjük, hogy dorogi dolgozóik 
munkájának elismerésével Dorog városát is elis-
merték. A defi brillátorokat az Intézmények Házában 
és az uszodában helyezzik el. 

ÚJRAÉLESZTŐ KÉSZÜLÉKEKET KAPOTT DOROG

Schummer Károly cégvezető  és 
Béres Tiborné tanácsnok asszony

DOROGI A MEGYE 
ELSŐ BABÁJA

A 2014. év első megyei babája 
dorogi. Papp Noel Benjamin az 
esztergomi kórházban január 
elsején hajnali 1 óra 28 perc-
kor született. 
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FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2014. január 30-án 8-12 óra között tartja fogadónapját 
a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő január 22-én 
16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B 
épületében, a könyvtárban.  A képviselő telefonon is elér-
hető: 30/520-9615
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden 
hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a 
Petőfi  iskolában. E-mail: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselő az Intézmények 
Házában, az MSZP irodában január 16-án és 30-án 15-17 
óra között tartja fogadóóráit.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő január 21-én, 
16-17 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) 
tartja fogadóóráját.

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete

2013. december 13-án az alábbi pontokról döntött 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb 
eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testület…./2013.
(XII.13.) számú rendelete a temetőről és a temetkezésről 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testület…./2013.
(XII.13.) önkormányzati rendelete a fi lmforgatási célú 
közterület-használatáról         

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testület…./2013.
(XII.13.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Ön-
kormányzata által fenntartott személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételé-
ről szóló  7/2012.(II.24.) önkormányzati  rendelet módosí-
tásáról 

5.) A szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról szóló 6/2012.(II.24.) rendelet módo-
sítása

6.) A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi zetendő térítési 
díjakról szóló 10/2012.(III.9.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

7.) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2005. (V.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása                                                                                                                            

8.) Társulási Megállapodás a Duna-Vértes Regionális Hulla-
dék-gazdálkodási Társulás KEOP-2.3.0(2 F) 09-210-0014 
azonosító számú projekt megvalósítására                                        

9.) KÖZOP-5.4.0-09-2009-0001 kódszámú project lezárása, 
és a Dorog, MÁV Zrt. állomásépületének felújítása

10.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megálla-
podásának módosítása

11.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve                                         
12.) A Kincstári Szervezet alapító okiratának módosítása
13.) A Kincstári Szervezet szervezeti és működési szabályzata      
14.) A Kincstári Szervezet 2014. évi belső ellenőrzési munka-

terve     
15.) Javaslat a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére. 
16.) I. számú házi gyermekorvosi praxis betöltésére hirdetett 

pályázat
17.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási terve 2014. és 

Dorog Város családi házas ingatlanok hőszigetelése, 
nyílászáró cseréje” megnevezésű pályázat meghirdetése

Zárt ülés: 
18.) Pro Urbe díj adományozása
19.) Az „Év pedagógusa díj” adományozása
20.) „Dorog Város jó tanulója-jó sportolója” díj odaítélése
21.) Az „Év Egészségügyi Dolgozója” díj adományozása
22.) Az „Év köztisztviselője” díj odaítélése
23.) Az „Év Szociális Dolgozója” díj adományozása     
24.) Elismerés a Dorogi Ipartestület fennállásának 90. évfor-

dulója alkalmából

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben 
a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. 
A képviselők által alkotott rendeleteket írásos formában az 
Arany János Városi Könyvtárban és a város honlapján 
olvashatják. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselő-testülete, 

Dorog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft. 
2014. évben, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet 

„Év Homlokzat Felújítási Terve 2014 
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 

2014. év március hónap 20. napjáig lehet leadni.
A pályázáshoz sok sikert kíván  a Bíráló Bizottsága!

Dorog, 2013. december 13.
  Tisztelettel:  dr. Tittmann János sk.
    polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a Dorogi Cégek Ve-
zetőit, hogy Dorog Város Képviselő-testülete 2014. évben 
felülvizsgálni és módosítani kívánja a város településren-
dezési tervét. Ha módosítási javaslata, véleménye van, ké-
rem, tegye meg írásban 2014. február 14-ig.  
Levélcím: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Dorog Város Polgár-
mesteri Hivatal, Műszaki Osztály, Városi Főépítész    
   Tisztelettel: 
 dr. Tittmann János

 polgármester

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 71. Telefon: 33/431-299, E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő 
lapzárta: 2014. február 1. Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Dorogi szeniorok

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

24 órás Kézilabda Maraton zárta az évet december 13-

14-én Dorog Város Egyesített Sportintézménye és a Dorogi 

Kézilabda Klub közös rendezvényeként a városi sportcsar-

nokban. Mintegy fél ezren sportoltak  pénteken és szom-

baton.

December 13-án este 8 órakor indult útjára a labda dr. 
Tittmann János polgármester nyitó beszédét követően. Rö-
vid köszöntőt mondott dr. Bognár Ferenc a megyei kézilab-
da szövetség képviseletében. 

A rendezvényt az U14-es kézilabdás lányok U14-es labda-
rúgó fi úk játéka nyitotta. A fi úk rendkívül lelkesen játszottak, 
azonban nem tudták felvenni a versenyt a kézilabdásokkal. 

Ezután következett a jelenlegi junior csapat játéka a ko-
rábbi junior játékosok ellen. Ez a mérkőzés remek csatát 
hozott. A mostani junior csapat a tabella második helyén te-
lel, a korábbi csapatot pedig olyan játékosok alkották, akik 
ma is aktív játékosok, azonban már eligazoltak Dorogról és 
magasabb osztályban kézilabdáznak. 

Később az amatőr csapatoké volt a főszerep. A mérkőzé-
sek rendkívül jó hangulatban teltek, a végső győzelmet a 
DOKI pedagógusokból álló csapta szerezte meg a kézilab-
dás szülők előtt.

Aztán 1 órától reggel 8-ig a dorogi felnőtt kézilabda csapat 
játszott a helyi amatőr csapat ellen, valamint a volt dorogi 
férfi  csapat játékosaival kiegészülve. Ez az időszak roppant 
megterhelő volt a lányok számára, akik nem csak egymás-
sal, hanem a fáradsággal is megküzdöttek az éjszakai órák-
ban. 

Napközben a korosztályos csapatok - az óvodásoktól az 
U14 korosztályig bezárólag - léptek pályára, meghívott csa-
patok ellen. Majd a dorogi szenior csapat játéka következett. 

17 órakor vette kezdetét az FTC-ÉRD NB ifjúsági csapatok 
mérkőzése. Utánuk az FTC-Győr szenior mérkőzés követ-
kezett. Legnagyobb örömünkre elfogadta meghívásunkat 
az FTC legendás csapata, ahol olyan játékosok szerepeltek 
mint Kökény Beatrix, Pádár Ildikó, Pádár Margó, Tóth Beat-
rix, Simics Judit. Csupa válogatott játékos. A dorogi közön-
ség felállva szurkolta végig a mérkőzést. Nem mindennap 
találkozhatunk ilyen legendás játékosokkal. 

A nap zárásaként következett a dorogi NB II-es csapat já-
téka az Érd fi ataljai ellen. Igazi örömjáték kerekedett a vé-
gére, ahol a  dorogi lányok diadalmaskodtak, a sportcsar-
nok zsúfolásig telt és így biztatták a lányokat. 

Péntek Anett

24 ÓRÁN KERESZTÜL PATTOGOTT A LABDA A  SPORTCSARNOKBAN

CSAPATRANGSOR: ELSŐ A DOROG

A Dorogi Nehézatlétikai Club az országos szakosztályi csapat-
rangsor élén végzett, több mint 120 ponttal megelőzve a tavalyi 
első helyezett Vasas gárdáját. Igazi sporttörténelmi pillanat, hi-
szen vidéki csapatként a Dorog 2011. után 2013-ban ismét el-
érte ezt a kimagasló eredményt. Az országos csapatrangsor a 
klubokban versenyző gyermekek, serdülők, ifi k és felnőttek baj-
nokságokon, diákolimpián, nemzetközi tornákon megszerzett 
pontjainak összesítéséből áll össze. 2013-ban a dorogi birkózók 
teljesítettek a legjobban. 

TISZTELT SPORTBARÁTOK!

A Dorogi Atlétikai Club az idén ünnepli megalakulásának 100. 
évfordulóját. E jeles alkalomból fotóalbumot készítünk, amely-
ben korhű dokumentumok, fényképek kapnak helyet a tizenöt 
szakosztály életéből, sikereik összefoglalójaként. Amennyiben 
rendelkeznek az elmúlt 100 év során készült, a dorogi sporttal 
kapcsolatos fotókkal, tárgyi emlékekkel, kérjük, engedjék meg, 
hogy másolatot készítsünk azokról, hogy teljes körűen dolgoz-
hassuk fel az elmúlt tíz évtized sporttörténetét!
Jelentkezzenek a varosmarketing@dorog.hu e-mail címen! 
 Köszönettel:

A szerkesztők
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Dorog Város Képviselő-testülete tisztelettel 
meghívja Önt és családját aMagyar Kultúra Napja

rendezvényeire, 
2014. január 22-én (szerdán) a 

József Attila Művelődési Házba.

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

BÜTYKÖLDE Itt a tél! címmel kézműves foglalkozásra várja a 
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 
gyerekeket január 15-én 16 órára (Hantken Miksa u. 8. I. emelet)
GÁZOLÓ KALANDKLUB: Január 25-én kirándulunk első al-
kalommal 2014-ben. Jelentkezni: Simon Gábor  33/431-170, 
simigab@citromail.hu

KEDVES SZÜLŐK!

A Boribon Családi 
Napköziben játszva 
tanulhatnak gyer-
mekeik, ráadásul 
egész nap élvezhetik 
a sószoba immun-
erősítő hatását!

Szakképzett gon-
dozónőként, két kis-
lány édesanyjaként 
tudom, mekkora 
gondot jelent a korai 
elszakadás, a mun-
kahelyre való vissza-
térés, a kisgyermek elhelyezése. Családi napközim barátságos 
légkörrel, csodálatos belső és kerti környezettel, sószobával 
várja a gyermekeket másfél éves kortól. 

Tel:20/289-6561,  Dorog, Martinovics út 11. 

 30 éve város Dorog 30 éve város Dorog       30 éve város Dorog 

MEGHÍVÓ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Dorog Város Képviselő-testülete és a 
Dorogi Vállalkozók Egyesülete védnökségével 
a Közművelődési Nonprofi t Kft. szervezésében 

2014. február 1-jén  20 00 órai kezdettel kerül sor  
a József Attila Művelődési Házban  

vacsorával egybekötött

A bált dr. Tittmann János polgármester
nyitja meg. 

Zenét a Just Showband szolgáltatja.
Az est folyamán műsort ad az

Alex Berky Comedy Show 

Belépők 6.000.– Ft–os áron kaphatók. 

A részvételi szándékot bejelenteni, illetve asztalfogla-
lást

 igényelni személyesen a 
Művelődési Házban, illetve 

telefonon, a 33/521–000 számon lehet. 

Várjuk jelentkezésüket!

ÚJÉVI KONCERT TÓTH VERÁVAL
Fergeteges újévi koncer-
tet adott január 5-én Tóth 
Vera és a Budapest Jazz 
Orchestra a József Attila 
Művelődési Házban.

17.00 órakor   
Kaposi Endre festőművész 

kiállítását megnyitja: 
Dr. Zsembery Dezső műgyűjtő

17.30 órakor  
 Ünnepi köszöntőt mond: 

Dr. Tittmann János 

polgármester

Ünnepi koncert  
Eckhardt Gábor 

zongoraművész 

közreműködésével

a 30 éves város jubileumi báljára.a 30 éves város jubileumi báljára.


