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TÖBBEN BABÁZNAK
DOROGON
Kötelező az óvoda, de
felmentés kérhető (3. oldal)

BRONZÉRMESEK A
DOROGI BIRKÓZÓK
7. oldal

Az év szociális dolgozója
2. oldal

Katonás érettségi
3. oldal

Fedezzük fel Dorog kincseit!
5. oldal

A diadalív árnyékában
5. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

SZÉPÜL ÉS MEGÚJUL DOROG BELVÁROSA:
ÁTADTÁK AZ ÚJ IRODAÉPÜLETET A BÉCSI ÚTON
Ünnepélyes keretek
között adták át november 12-én délelőtt a K &
B H Környezetvédelmi
és Biztonságtechnikai
Holding Kft. irodaépületét a Bécsi úton. Dr.
Tittmann János polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az
önkormányzat sikeres
pályázatának köszönhetően Dorog belvárosában megújulhat a
volt bányatiszti kaszinó, és a versenyszféra
egy kiemelkedően teljesítő vállalkozása is
új lehetőséget kapott
A nemzeti színű szalagot dr. Tittmann irodaépületének megújításával, tevékenyséJános és Benda István vágták át
ge bővítésével a helyi
gazdaság élénkítésére. Benda István, a K & B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft. nevében a megnyitón köszönetet mondott a városvezetésnek, hogy konzorciumi partnerként részt vehettek a pályázatban. – Szellemi
termékeket árulunk a munka - és a környezetvédelem területén. A tűzvédelemmel kapcsolatos gépészeti berendezések felülvizsgálata mellett lehetőségünk nyílt a projektnek
köszönhetően, hogy tűzoltó készülékek bevizsgálásával és
töltésével bővítsük szolgáltatásaink körét. Továbbá nagykereskedelmi tevékenységünk mellett, egyéni védőeszköz kiskereskedelmi egységet nyitunk hamarosan a megszépült
irodaépületben, amellyel a környéken egyedülálló szolgáltatást indítunk.

PAPÍRSÁRKÁNYOK RÖPÜLTEK A
KÖNYVTÁRBAN

A pályázatban úgynevezett „soft” tevékenységek
szervezésére is nyílik lehetőség, amely a tanulóknak értékes időtöltést jelent a könyvtárban. Novemberben papírsárkányok készültek Kapa Melinda művésztanár vezetésével. Mintegy húsz diák
vágott, ragasztott és röptette a sárkányt a könyvtár ideiglenes otthona előtt. November végén az
agyag-formálás is sok diákot vonzott.
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 az Európai Unió támogatásával
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
www.nfu.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

A SZOCIÁLIS MUNKA
NAPJA

A család a legfontosabb: Aranyat, ezüstöt és bronzérmet,
illetve különdíjakat is elhoztak novemberben a X. IsterGranum Eurorégiós Rajzverseny eredményeként a dorogi
diákok. A rajzverseny témája: „A legfontosabb” volt.
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A szociális munka napját ünnepelték november 12-én a József Attila Művelődési Házban. A
megjelenteket dr. Tittmann János
polgármester köszöntötte, majd
átadta Nagy Erzsébetnek „Az év szo- Nagy Erzsébet
ciális dolgozója díjat”. A kitüntetett a
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozójaként tevékenykedik – a
méltatásban foglaltak szerint – „lelkiismeretesen,
kellő empátiával és nagy körültekintéssel”. Nagy
Erzsébet három évtizedes, humán területen végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül vehette át a díjat.
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ZSIGMONDY: ÉRETTSÉGI KATONAI ISMERETEKBŐL
Nyílt napot tartottak november 21-én a Zsigmondy Vilmos Gimnáziumban.
Több mint kétszáz diák érkezett Dorogról és a környékbeli településekről a katonai alapképzést is kínáló dorogi intézménybe, amelynek udvara a különleges alkalomra kiképző bázissá alakult át. A tanulók
megnézhették a páncélozott mentőautót, álcaruhát
ölthettek, fegyverekkel ismerkedhettek, sőt kézigránát-dobásban is megmutathatták ügyességüket. Az
érdeklődőknek a katonák önvédelmi bemutatókat is
tartottak. - Az iskola megkeresésére a Honvédelmi
Minisztérium támogatta már tavasszal a „KatonaSuli”
programba történő bekapcsolódást – tudtuk meg Kálmán Sándor tagozat irányítótól. - Ősszel az igazgatónő, Wágnerné Gálicz Katalin és Sándor Zsolt, a tatai
MH 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnoka aláírták az együttműködési megállapodást. A
rendészeti ismeretek bevezetését az igényekre való
tekintettel indítottuk el. Együttműködő partnereink a
dorogi rendőrkapitányság és a megyei katasztrófavédelem lesz. Így iskolánkban a pedagógiai programban
rögzített katonai és rendészeti alapismereteket szerezhetnek a diákok. A gimnázium zárásaként választható tárgyként érettségit is tehetnek ezekből a közismereti tantárgyakból.
A következő tanévben a 9. évfolyamosok órarendbe iktatva választhatják a katonai alapismeretek és a
belügyi rendészeti oktatást a gimnáziumban. Nagy az

KÖZMEGHALLGATÁS:
tervek, változások
Közmeghallgatást tartott dr.
Tittmann János polgármester a
városháza dísztermében november 28-án. A városvezető a 2013.
év eseményeiről, beruházásairól, kitüntetettjeiről és rangos
sporteseményekről tájékoztatta
a megjelenteket, majd a jövő évi
tervekről beszélt. Részletesen
kitért a kommunális hulladékbegyűjtés és szállítás törvényi
változásaira, az eddigi szolgáltató szerződésbontására és a
jelenlegi helyzetre. Az ügy – a
szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett - december 1-jétől
érinti a Dorogon élőket, akiket a
városvezetés tájékoztat a változásokról.
További információ: www.dorog.hu
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érdeklődés. A korábbi évekhez képest háromszor anynyian jelentek meg a nyílt napon. Ez már önmagában is
mutatja: jó ötlet volt a katonai és a rendészeti tagozat
beindítása.
M.T

KÖZVILÁGÍTÁS: ÖNZETLEN FELAJÁNLÁS
Ismét örömteli vállalkozói felajánlás érkezett
a dorogi polgármesteri hivatalba. A Bulhardt
Vilmos utcában, a lakók kérésére közvilágítási lámpát szerelt fel a Provill-Ker és a Kerényi
2005 Kft. térítésmentesen.
- Árajánlatot kért a polgármesteri hivatal az
új köztéri lámpa beszerzésére és kivitelezésére a közelmúltban. Családi vállalkozásaink – a
Provill-Ker és a Kerényi 2005 Kft. - ingyen és
bérmentve ajánlotta fel az önkormányzat részére, hogy felszereljük az általunk is forgalmazott energiatakarékos, ledes, korszerű lámpatestet – tudtuk meg a Kerényi 2005 Kft. ügyvezetőjétől, Kerényi Józseftől. A mintegy 200
ezer forintos beruházáshoz az anyagot a tizenöt éve működő villamossági
üzletünk, míg a szakmunkákat a Kerényi 2005 Kft. biztosította.
November 22-én üzembe helyezték a készüléket, amely azóta a lakók biztonságát vigyázza. A Kerényi család az üzletük előtti köztéri parkolók kialakítását, viakolorral való burkolását is saját költségen oldotta meg. Évek óta
ők felelnek az adventi díszkivilágítás felszereléséért is.
A jó kapcsolatot, a szoros együttműködést fontosnak tartják az önkormányzattal, ezért is ajánlották fel nemes gesztusként a Bulhardt utcai közvilágítás megoldását.
A képviselő-testület tervezi, hogy jövőre a városért önzetlenül tevékenykedő gazdasági szervezetek méltatásaként elismerést alapít.
M. T.
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT -

ELTEMETTÉK KÖVECS GERGŐT
November 8-án eltemették Kövecs Gergő tűzoltó hadnagyot, aki szolgálatteljesítés közben vesztette életét a Rám-szakadéknál.
Kövecs Gergő 1981. április 2-án született
Esztergomban. Sorkatonai idejét polgári
szolgálatot vállalva az Esztergomi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon töltötte,
majd a tűzoltó szakmát élethivatásként választva hivatásos
állományba került. 2004. november 3-án beosztott tűzoltónak
nevezték ki.
Csaknem egy évtizedes tűzoltói szolgálata alatt számos kiemelt esemény felszámolásában vett részt, tudása legjavát
adva. Önzetlensége, hivatástudata és segítőkészsége miatt
kollégái tisztelték, szerették. Szakképzett mentőápolóként
elsősegély-nyújtási ismereteit társainak is átadta. Szakmai
tapasztalatait megmutatta 2011-ben, a megyei tűzoltó szakmai versenyen is, ahol első helyezést ért el. A rászorulók segítését életcéljának tekintette, azt nemcsak tűzoltóként végezte, hanem szabadidejében a fővárosban mentőápolóként
is.
November 1-jén a Rám-szakadéknál, egy bajbajutott ember
segítségére sietett társaival. Életmentés közben, szolgálati
kötelezettségét élete kockáztatásával is teljesítve vesztette
életét.
A kiválasztott sírhelyet Dorog Város Önkormányzata biztosította a dorogi temetőben.

4

decemberi programajánló
Bütykölde: Kézműves klubunk - ahová 6-12
éves gyerekeket várunk – következő programja
december 11-én, szerdán 16-18 óra között lesz
az Intézmények Házában. Adventi, ünnepváró
témakörben készítünk kézműves termékeket.
Jelentkezni Nagyné Boros Éva családgondozónál lehet.
Gázoló Kalandklub 10 év feletti gyerekeknek
szóló programunk idei utolsó programja december 30-án, hétfőn lesz, amikor egy rövid téli
kirándulás után a Napraforgó Gyermekjóléti
Központ látja vendégül gyermekeinket egy forró levessel és sok-sok játékkal. További információk és jelentkezés: Simon Gábor klubvezetőnél.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy december 7-i és 21-i, szombati munkanapokon
9-12 óra között tartunk ügyfélfogadást.
Tel.: 431-170, 20/561-5226
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. január 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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FEDEZZÜK FEL
DOROG KINCSEIT!

Játékos sétára hívtuk Önöket novemberi lapszámunkban. Kértük,
fedezzék fel újra városunk értékeit, találják meg az angyalka helyét
Dorogon. Sokan rábukkantak a köztéri alkotásra a Kálvária dombon, a
stációkon. A helyes megfejtők közül
november 25-én kisorsoltuk a szerencsést, a dorogi Hubacsek Juditot!
Gratulálunk neki! Családjával
a Madách Színház premierjét, a
Poligamy című romantikus darabot
tekintheti meg december 17-én,
Dorog Város Önkormányzata felajánlásának köszönhetően.
Legközelebb tavasszal jelentkezünk újabb felfedezendő értékkel!

A DIADALÍV
ÁRNYÉKÁBAN
A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye a
2012-13-as tanévben tizenegyedik alkalommal
– ezúttal „A diadalív árnyéka” címmel - hirdette
meg levelező pályázatát.
Egy diadalív-makettet
kellett elkészíteniük a
korszak művészeti stílusjegyeihez igazodva a
résztvevőknek. A pályázatra 163 csapat (mintegy 2000 diák) küldte be pályaművét, és közülük a dorogi Eötvös iskola diákjainak alkotása a harmadik legmagasabb pontszámot kapta a zsűritől.
Dr. Tittmann János polgármester úr, miután tudomást szerzett diákjaink sikeréről jutalomban részesítette a csapat tagjait. Támogatásának
köszönhetően az ősszel 22 tanulónk töltött el egy élményekben gazdag napot a 2010-es év Európa Kulturális Fővárosa büszke címet viselő
Pécs városában. Az UNESCO Kulturális Világörökséghez tartozó Cella
Septichora látogatóközpont, és a Dóm lenyűgöző épülete mellett megnéztük a nemrégen átadott Zsolnay Kulturális Negyedet is, ahol többek
között a Pécsi Egyetem Művészeti Kara is otthonra lelt.
A Művészeti Kar hallgatója festő szakon immár a város alkotókörének
egyik tagja, Kreitner Péter is, aki tavaly az alkotókörben végzett több éves
kitartó munkája eredményeként sikeres felvételit tett.
(kOpE)

IPARTESTÜLET: MESTERI KIÁLLÍTÁS
Kilencven éves a Dorogi Ipartestület. Az évforduló alkalmából kiállítás nyílt a dorogi és környékbeli kézművesek
remekeiből november 23-án, szombaton a művelődési házban. A tárlatot Szűcs György, a Dorogi Ipartestület elnöke
nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy a kézművesség csodája abban rejlik, hogy az ősi szakmák képviselői a
modern anyagokból 21. századi gondolatokkal átitatva kézzel készítik el termékeiket. A kiállításon megcsodálhatták
a jelenlévők a csuhézás, a fafaragás, az ólomüveg-készítés,
csipkeverés, porcelánbaba készítés és még sok
szép szakma kézzel és sok szeretettel készített
alkotásait. A kiállítás után közgyűlést tartottak az
iparosok, majd a testület évtizedes tagsággal rendelkező szakembereinek emléklapokat, okleveleket adott át az elnök.
November 25-én és 26-án a pályaválasztási tanácsadásra várták a dorogi iskolásokat a művelődési házba, amikor a diákok megismerkedhettek
különféle szakmákkal – kőműves, gyapjúkészítő,
esztergályos, asztalos stb. – és azok iparos mestereivel.
M. T.
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete november 29-én
az alábbi pontokról döntött
Napirend:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről (egyszerű többség)
2.) A hivatali helyiségeken kívüli és a munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet (minősített többség)
3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(XI.29.)
önkormányzati rendelete a Dorog Város Közigazgatási területén
kialakított háziorvosi – házi gyermekorvosi- fogorvosi, valamint
védőnői körzetekről szóló 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete
módosításáról (minősített többség)
4.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szóló 14/2003.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása (minősített többség)
5.) Dorog Város Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló
5/2001.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása (minősített többség)
6.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási igénybevételéről szóló 18/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
(minősített többség)
7.) Tájékoztató a 2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
(minősített többség)
8.) Villamosenergia vásárlás közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása (minősített többség) (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)
9.) Tájékoztató Dorog Város környezeti állapotának változásairól (egyszerű többség)
10.) Dorog Város Egyesített Sportintézmény alapító okiratának módosítása (minősített többség)
11.) A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása (minősített
többség)
12.) A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítása (minősített
többség)
13.) Égetőmű Közalapítvány alapító okiratának módosítása (minősített
többség)
14.) Dorog Város Önkormányzatának közoktatási, közművelődési és
sport intézményeinek bérleti díjai (minősített többség)
15.) Az önkormányzati tulajdonú külterületi és zártkerti ingatlanok bérleti díja (minősített többség)
16.) A Dorog, Baross G. ltp. 11. fsz. 1.sz. alatti ingatlan értékesítése (minősített többség)
17.) Elismerés kifejezése (egyszerű többség)
18.) A 2014. évi építményadó mértékének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Tittmann János
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.
6
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MEGKEZDŐDÖTT AZ
ADVENT IDŐSZAKA

Adventi gyertyagyújtó szentmisével megkezdődött a várakozás
időszaka. Városunkban november
30-án, szombaton gyújtották meg
a városi koszorú első gyertyáját a
Hősök terén. Több mint kétszáz dorogi érkezett a templom elé, hogy
a hideg ellenére is részt vegyenek
az ökumenikus szentmisén és a
gyertyagyújtáson, melyet a köztéri
karácsonyi díszkivilágítás tett meleg hangulatúvá.

KÉPVISELŐK
FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati
képviselő december 4-én és december 19-én 16-17 óráig tartja
fogadóóráit a polgármesteri hivatal B épületében, a könyvtárban.
A képviselő telefonon is elérhető:
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 december 12-én
15-17 óra között tartja fogadóóráit.
POLONYI ZSOLT önkormányzati
képviselő december 10-én, 17-18
óra között a Jobbik irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja fogadóóráját.

2013. DECEMBER

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

BRONZÉRMES A FELNŐTT BIRKÓZÓ CSAPAT
Bajnok lehetett volna a Dorog. A Csepel elleni mérkőzésen dőlt el az arany sorsa, de a bronzérem is
óriási büszkeségre ad okot: a negyedik legeredményesebb olimpiai sportágban, a dorogi felnőtt birkózó csapat az NB I-es bajnokságon a harmadik helyet
szerezte meg.
A bajnoki címért küzdöttek november 27-én a dorogi
birkózók, akik a városunkban november közepén megrendezett odavágó megnyerése után erős reménnyel
vágtak neki a fővárosi visszavágónak a Csepel és a
Fradi gárdája ellen. - Az 55 kg-osok mérkőzésén Lévai Zoltán pontozással győzött a csepeli versenyző ellen, majd Torba Erik is legyőzte ellenfelét a 60 kg-os
súlycsoportban. Ifj. Lévai Zoltán (66 kg) kikapott, majd
Jäger Krisztián (74 kg) a részlehajló bíráskodás miatt
talált legyőzőre – tudtuk meg dr. Kövecs Károly edzőtől. – Ekkor a Csepel 9:7-re állt, a 84 kg-os Szakolczy
Zoltán technikai fölénnyel kapott ki a csepelitől, majd
Robotka László a 96 kg-osok megmérettetésén pontozással megverte azt a csepeli sportolót, akitől Dorogon kikapott. Ekkor már 14:12 volt az állás. Az utolsó
meccsen múlott a bajnoki cím. Az azeri csapattársunk,
Ilhan Abidov 4:0-ra vezetett, amikor a mérkőzést technikai tussal akarta lezárni, de egy rosszul indított fogás
miatt kikapott ellenfelétől. Ha Abidov pontozással 4:0ra hozza a meccset, akkor a Dorog 15:14-re veri a Cse-

KÉT BÖSZÖRMÉNYI,
HAT ÉREM
Öt aranyérmet, hat ezüstöt és tizenöt bronzérmet szereztek az Új-Hullám
SE úszói Tatabányán, a megyei körverseny második fordulójában. A tizenkét
érmes versenyző közül is kiemelkedett
Böszörményi Boglárka és Böszörményi
Bálint, akik összesen öt arany és egy
bronzérmet szereztek. Az úszók számára a legutóbbi nagy esemény a november 30-án megrendezett I. Szent Miklós
Kupa volt a Dorog Városi Uszodában.
Az ifjúsági vízilabdacsapat a Budapest
Bajnokság harmadik fordulójában nagy
gólkülönbségű vereséget szenvedett a
KSI SE-től, viszont magabiztos győzelmet aratott a Vác ellen. A serdülőcsapat
a BVLSZ hetedik fordulójában döntetlent
ért el a Bókay-KSI ellen. A vízilabdások
december 8-án Duna Kupa bajnoki fordulót rendeznek a dorogi uszodában.
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pelt és bajnok. De sajnos a tus miatt a végeredmény
18:12 lett.
A Vasas volt a legnagyobb esélyese a bajnokságnak,
de a csapatot a Dorog kiejtette. A Fradinak és a Csepelnek nagy ajándék volt, hogy a Doroggal mérkőzhettek a nagynevű Vasas helyett. Boldogságuk nem tartott
sokáig, hiszen a november 14-én városunk sportcsarnokában megrendezett odavágón a Dorog nem talált
legyőzőre. A visszavágó sajnos máshogy alakult.
Madarász
Fotók: Lévai Zoltánné

DOBOGÓS
EURÓPA
BAJNOKOK
Kiválóan szerepeltek a
dorogi sportolók a WKF
Kick-box Szövetség Európa Bajnokságán Ausztriában. A megmérettetésen 22 ország 550
indulója küzdött a helyezésekért. A tizenegy fős
magyar nemzeti válogatottban helyet kapott - az
Esztergom-kertvárosi Kempo Karate Klub versenyzőiként - két dorogi és egy kertvárosi sportember is, akik kitartó munkájuknak köszönhetően mindannyian a dobogóra állhattak.
A K I. szabályrendszerben a felnőttek között a dorogi Pokorni Milán 81 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett, ahogy testvére, a
szintén dorogi Pokorni Ádám is a 86 kilogrammos súlycsoportban. A
kertvárosi Szendrei Rebeka junior kick light-ban Európa Bajnok lett,
míg a felnőtt K I-ben a dobogó második fokára állhatott fel.
Pokorni Gábor edző
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