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A magyar kultúra napja alkalmából a Do-
rogi Galériában a Komárom-Esztergom 
Megyei Képzőművészek II. Megyei Tárla-
tának megnyitója mellett díjátadásokra 
került sor, a Halleluja Kamarakórus mű-
sorát megelőzően. 
Különleges, sokféle stílusú festmény és 
grafika, szobor várta a Dorogi Galériában a 
magyar kultúra napjára érkezőket. A. Bak 
Péter művészeti író nyitotta meg a tárlatot, 
amely megyénk képzőművészeinek alko-
tásait mutatta be. 
Az ünnepség elismerések átadásával foly-
tatódott. Dorog Város művészeti díját, a 
Rauscher György Díjat az idén Dankó Jó-
zsef vehette át dr. Tittmann János polgár-
mestertől. A díjhoz Steindl Balázs, a me-
gyei közgyűlés alelnöke is gratulált. Dankó 
József tanárként, íróként, szerkesztőként 
számos területen alkotott maradandót. 
Számos publikációja jelent meg az Új 
Forrás és a Limes című folyóiratokban, a 
megyei könyvtár évkönyveiben, a Doro-
gi Füzetek sorozatban. Munkatársa volt a 
Komárom-Esztergom megye településtör-
téneti kalauza című monográfiának, tanul-
mánnyal tisztelgett Zsolnai József előtt.
Alkotója volt a Dorogi sportpillanatok 1914-
2014, A zene és Dorog, a Gyógyszergyártók 
Dorogon és a Kovács Lajos emlékkönyv 
című kiadványoknak.

Alapító tagja Dorog Város Barátai Egyesü-
letének. 1991-től titkára, 2018-tól elnöke. 
2005-től kuratóriumi elnöke a Dorogiak 
Dorogért Alapítványnak. Elnökségi tagja a 
Dorog és Térsége Turizmus Egyesületnek. 
Sok tanítványa ért el kimagasló karriert. 
2010-től a Dorogi Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű és Sportiskola Általános Iskola 
tagintézményvezetője volt nyugdíjazásáig, 
2016-ig. 
2014-2019 között Dorog oktatásáért fele-
lős alpolgármesterként tevékenykedett. 
Folyamatosan szerepet vállalt minden 
lakóhelyismereti projektben. Személyes 
javaslataival segítette a Helyi Értéktár Bi-
zottság munkáját, amelynek eredménye-
ként jelenleg 16 dorogi érték szerepel a 
megyei értéktárban. Folyamatos előadója 
az Eucharisztia 2018-2020 dorogi konferen-
ciáinak.
Számos egyéni és csoportos kiállítás meg-
nyitóján önálló művészeti elemként jelent 
meg képzőművészeti és irodalmi összefüg-
géseket felvonultató beszéde. 
Dorog Város Képviselő-testülete Elisme-
rő Emléklappal tüntette ki dr. Tóth Gizella 
háziorvost több évtizedes munkássága 
elismeréseként, majd „Dorog Város Jó 
tanulója – Jó Sportolója” díj átadása kö-
vetkezett, amelyet az Eötvös iskola nyolca-
dikos tanulója, Lévai Levente vehetett át.

Több alkalommal állhatott már a Diákolim-
piák országos döntőin a dobogó legfelső 
fokára. Nemzetközi versenyeredményei: 
serdülő kötöttfogású Európa-bajnokságon 
2018-ban a 8. helyet szerezte meg, tavaly a 
9. helyre érkezett. Az Euroliga csapatverse-
nyén 2019-ben kötöttfogásban 1. helyezést 
ért el. 
Szorgalmas, életvidám fiatalember. A heti 
19 órányi edzésmunka és a kitűnő tanulmá-
nyi átlaga mellett sok időt tölt barátaival. 
Mindent önmagától, belső motivációtól 
vezérelve tesz. Családi kötelékei mindezt 
csak erősítik benne, hiszen édesapja, Lé-
vai Zoltán az edzője, egyetemista bátyjai a 
nemzetközi birkózósport jeles képviselői. 
Lévai Levente a serdülő nemzeti válogatott 

tagja. Tervei között szerepel, hogy nyáron 
Európa-bajnoki címet szerezzen Magyaror-
szágnak.  
A magyar kultúra napi rendezvény az Erkel 
Ferenc Zeneiskola Halleluja Kórusának 
csodálatos műsorával zárult. Vezényelt 
Farkas Rose-Marie, zongorán közreműkö-
dött Kálvin Balázs. A kórus Rachmaninov, 
Verdi, Rossini, Bartók és Erkel darabok 
részleteit adta elő. Szólót énekeltek Faragó 
Dóra, Székely Mária, Bodolay Péter és Orth 
Miklós.

Díjátadások, kiállítás és hangverseny a  
Himnusz születésnapján
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Csaknem negyven éve Dorog háziorvosa. 
Az egészségügyi pályára 6 éves korától 
tudatosan készült, azóta is hivatása a 
hobbija. Dr. Tóth Gizella Piroska körzeti 
orvos munkásságát Elismerő Emléklap-
pal értékelte Dorog Város Képviselő-tes-
tülete a magyar kultúra napján.
Évtizedek óta a dorogiak megbecsült orvosa. 
Mi vezette az egészségügyi pályára?
Már hatéves koromban, egy kedves, megra-
gadó személyiségű doktornőnek köszönhe-
tően tudtam, orvos szeretnék lenni. Tuda-
tosan készültem budapesti iskoláimban a 
pályára.
A Veres Pálné Gimnáziumban érettségiz-
tem. Az orosz kiemelt oktatása mellett itt 
már latint is tanultam. Különös véletlennek 
köszönhetően kerültem ebbe a gimnázium-
ba, hiszen területileg nem ebbe a középfo-
kú intézménybe kellett volna mennem. Az 
erős iskolában kitüntetéssel érettségiztem, 
majd innen egyenes út vezetett a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemre, ahol álta-
lános orvosként végeztem. 

Azonnal eldöntötte, hogy háziorvosként fog 
tevékenykedni?
Férjemmel kerestük a helyet, hol tudnánk 
letelepedni, családot alapítani. A meghirde-
tett körzeti orvosi státuszok közül Kuncsor-
bát, a Szolnok melletti kisnemesi tanyavilág 
központját választottuk munkahelyemül. 
Abban az időben még három évre vállalni 
kellett az egy helyben maradást a diploma 
megszerzését követően. Bár időközben vál-
toztak a jogszabályok,  maradtunk. Sok kér-
dés volt bennünk, merre, hogyan tovább, 
hol képzeljük el családi életünket. Érdekes 
feladatokkal, gyógyítási kihívásokkal talál-
koztam, de megoldottuk ott a tanyavilág-
ban is, gyakorlatilag eszközök nélkül. Az az 
alázat, szerénység, amellyel a tanyasiaknál 
találkoztam a mai napig elkísér. Az ott töl-
tött évek alatt megszületett Annamária lá-
nyom.
Dorog messze van Kuncsorbától, hogyan ke-
rült hozzánk?
A nyolcvanas évektől már tudatosan a fő-
város közelében kerestük leendő ottho-
nunkat. Dorogra egy kedves ismerősöm 
hívta fel a figyelmemet. A fejlődő, kompakt 
községbe dr. Moró Ágnesnek köszönhető-
en kerültem 1983-ban. Azóta itt dolgozom. 
Üzemi orvosként és a körzetet ellátó házior-
vosként elmondhatom, ismerem az itt élő-
ket. Gyakorlatilag folyamatosan 2000-2500 
lakos tartozott körzetemhez. Szeretek itt 
élni, gyógyítani. a dorogi évek alatt szak-
vizsgáztam általános-, majd üzemorvos-
tanból. 

Mit ad Önnek a gyógyítás?
Hivatásom a hobbim. Reggeltől estig – ko-
rábban ügyeleteket is vállalva éjszakánként 
is – kitölti napjaim. Pácienseimmel közvet-
len, bizalmas a kapcsolatom. Próbálom 
minél sokrétűbben kezelni őket. A hagyo-
mányos „nyugati” kezelések mellett a keleti 
gyógymódokat is alkalmazom. Hiszek ben-
nük: akupunktúrából vizsgáztam, haszná-
lom a homeopátiás szereket és egyéb fizikai 
gyógymódokat, mert hatnak. Munkámban 
nélkülözhetetlen, hozzáértő segítségem 
már 25 éve Janota Csilla. 
Nem gondolt arra, hogy bizonyos szakterület 
orvosa legyen?
Nem volt családi minta, nem láttam, milyen 
sokrétű, színes ez a pálya, így ez fel sem me-
rült kérdésként bennem. Szülésznő okleve-
let szereztem, dolgoztam a SOTE I. számú 
Nőklinikáján is. A nőgyógyászat tehát közel 
állt hozzám, de mégis a körzeti orvosi kihí-
vások érdekeltek leginkább.
Sokrétű szakma az Öné.
Valóban. A bizalmi viszony miatt egyszerre 
vagyok szociológus, pszichiáter, családte-
rapeuta és kezelőorvos. Fontos számomra, 
hogy figyeljek betegeimre és ezt ők meghá-
lálják mosolyukkal. 
Szeretettel gratulálunk az önkormányzat 
által adott Elismerő Emléklaphoz. A kitün-
tetéssel képviselőink közéleti, szellemi tevé-
kenységét, évtizedeket át tartó kiemelkedő 
munkásságát ismerték el, amellyel hozzájá-
rult városunk értékeinek gyarapításához. 

Elismerő emléklappal értékelték  
dr. Tóth Gizella háziorvosi munkásságát

A magyar kultúra napjának megünneplésére 
dorogi delegáció utazott székelyföldi telepü-
lésünkre, Felsőboldogfalvára január 23-26. 
között. 
A Felsőboldogfalván megtartott magyar kultúra 
napi rendezvényen a dorogi Cantate Kórus a Ka-
rácsonyi Gálát követően ismét színpadra lépett. 
Bánáti Buchner Antal Bányász miséjét adták 
elő a zsúfolásig megtelt felsőboldogfalvi mű-
velődési házban. A közös ünnep immár hagyo-
mányosnak tekinthető, hiszen a 2017-es dorogi 
ünneplést – néptáncosok bemutatkozását és 
Farcádi Sándor Levente kiállításának megnyitó-
ját - követően 2018-ban festőművészeink kiállí-
tása adott keretet testvértelepülésünk magyar 

kultúra napi eseményeinek. Dr. Tittmann János 
polgármester, a delegáció vezetője beszélt az 
esztergomi bazilika karnagya által jegyzett hat 
tételes Bányász miséről, Dorog kulturális életé-
ről.

Kovácsné Fódi Krisztina által vezetett kórus ün-
nepi fellépése színesítette a népzenével, nép-
tánccal fűszerezett összeállítást, amelyet a helyi 
Iglice tánccsoport adott elő,  a fiatalok által meg-
szólaltatott hegedű és nagybőgő hangjaira.
A dorogi küldöttségnek bemutatták a helyi ne-
vezetességeket. A középkori farcádi és a felső-
boldogfalvi műemlék templomot, a gyülekezeti 
házat. Radu Moldovan tiszteletes ismertette a 
felsőboldogfalvi, kőfallal körülvett, 12-13. szá-
zadban épült református templom folyamatban 
lévő felújítását. Az 1670-ből való kazettás meny-
nyezet restaurálási munkálatait fotódokumen-
tációval szemléltette.
Baráti beszélgetésekre, és a dorogi és a farcádi 
református közösség közös szervezésű prog-
ramjainak megbeszélésére is lehetőség nyílt.

Felsőboldogfalván énekelt a Cantate Kórus
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Vendégünk Závada Pál –  
Közönségtalálkozó a könyvtárban

1938-ban rendezte meg először hazánk, 
pontosabban Budapest az Eucharisztikus 
Világkongresszust, amelynek programjai-
hoz Dorog aktívan csatlakozott. 2020-ban 
ismét a főváros ad otthont a négyévente a 
világ valamely városában megrendezendő 
ünnepségsorozatnak. 
Dorog – nyolcvan év után - ismét szerepet 
kap ebben. Az Eucharisztia 1938-2020 té-
makörében, 2019. május 11-én, a Gáthy 
Zoltán Városi Könyvtár által szervezett és 
az intézményben megtartott konferencián 
a Művészet és Eucharisztia témakörét dol-
gozták fel az előadók. Felsőboldogfalva, 
Dorog testvértelepülésének tiszteletese 
a helyi templom megújítását ismertette, 
majd Végh Éva Raffaello Athéni iskolájának 
képszerkesztéséről tartott előadást. Dankó 
József alpolgármester a dorogi művészeti 
teljesítményekről beszélt, míg dr. Tittmann 
János polgármester az eucharisztia és a 

művészet megjelenítéséről tartott vetített-
képes előadást.
November 30-án, advent első hétvégéjén 
a Szent Efrém Férfikar tartott ízelítőt az 
egyházi énekekből a szépszámú közön-
ség előtt. A koncertet a Hősök terén, a Gá-
thy-könyvtár melletti területen rendezte 
meg az intézmény.
A programsorozat záróeleme a Karácsonyi 
Gálán, a művelődési házban, a dorogi Can-
tate Kórus által előadott, Bánáti Buchner 
Antal karnagy által jegyzett Bányász mise 
volt. 
Dorog lakossága művészeti élményekkel 
gazdagodott a három rendezvény által. Tör-
ténelmi betekintést kaphattak az eucharisz-
tia egyházi, művészeti megjelenítésébe.  
A Művészet és Eucharisztia című program a 
TOP-1.1.16-H-ESZA-2019-00072 támogatási 
szerződés alapján az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam támogatásával valósult  meg. 

A projektről bővebb információt a www. do-
rog.hu oldalon olvashatnak.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MŰVÉSZETI ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGODOTT DOROG 
06 / 01 / 20
A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum sikeres pályázatának eredményeként Művészet 
és Eucharisztia címmel nagyszabású rendezvénysorozatot szerveztek Dorog városában 2019-ben. A TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2019-00072 pályázati azonosító számú program 3,99 millió Ft-ból az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam támogatásával valósult meg. 

Hagyományos 
Sváb bál táncos-
lábú vendégekkel
A hagyományokhoz híven az idén is meg-
rendezte a dorogi báli szezon kiemelkedő 
eseményeként a Dorogi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat a Sváb bált. A február 1-jei 
rendezvény nyitóakkordjaként a résztve-
vők közösen elénekelték a magyarországi 
németek himnuszát, majd köszöntőt mon-
dott Pétervári László elnök.
Az idén 25 éves Leányvári Német Nemze-
tiségi Néptánccsoport adott ízelítőt a tra-
dicionális sváb táncokból, fellépésüket a 
Leányvári Sramli élőzenével kísérte. 
A művelődési házban megrendezett Sváb 
bálon az Adlerteiner Musikanten húzta a 
talpalávalót a táncoslábú vendégeknek. 

Január 30-án a városi könyvtár vendége 
volt Závada Pál Kossuth- és József Atti-
la-díjas író, szerkesztő, szociológus. Be-
szélgetőpartnere volt Dr. Bombitz Attila 
kritikus, irodalomtörténész, műfordító, 
egyetemi tanár, szerkesztő – Kovács La-
jos korábbi nagyszerű tanítványa. A páros 
remek színvonalon társalgott Závada Pál 
munkásságáról, írói témáiról, és a Hajó a 
ködben című regényéhez vezető útról, fo-
lyamatról. A regénynek dorogi vonatkozása 
is van, főszereplője a korabeli iparmágnás, 
Chorin Ferenc személyében. Röviden: a há-

borús német gépezet csak vagyona fejében 
garantálja az ő és családja életben mara-
dását. Závadát mindig is az idegen-érzés 
foglalkoztatta. „Ezek a dilemmák, amelyek, 
és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem 
elméleti, hanem szó szerint élet-halál kér-
dések, találóan lettek megfogalmazva a 
regény címében. A több Ady-verset is megi-
déző hajó-kép elsősorban a hasonló címűre 
utal, amelyben „egy köd-ország Magyaror-
szág” és „nincsen itt part, nincsen ember”. 
(Írja Nagygéci Kovács József)
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A szelektív haszonanya-
gok elszállítását Társa-
ságunk havonta 2 alka-
lommal biztosítja az idei 
évben is. A www.kommu-
naljunk.hu oldalon elér-
hető az idei évi szelektív 
naptár. Az emblémázott 
szelektív zsákok 2020. ja-
nuár 1-től már nem kerül-
nek osztásra, ezáltal már 
a helyi önkormányzatok-
nál sem elérhető. Társaságunk a szelektív 
hulladékokat bármilyen áttetszőbb (pl. lila, 
zöld, sárga stb.) zsákban elszállítja, melyet 
a lakosságnak kell megvásárolnia. 
A zöldhulladékok begyűjtése az idei évben 

is megszervezésre kerül. A 
Vertikál Nonprofit Zrt. évi 
12 db biológiailag lebomló 
zöld hulladékos zsákot biz-
tosít az ingatlan használók 
részére, melyek továbbra is 
a helyi önkormányzatoknál 
vehetők át.
Az üveghulladékok begyűj-
tését Társaságunk házhoz 
menő rendszerben nem tud-
ja biztosítani, ezért a feles-

legessé vált üveg hulladékokat a helyi ön-
kormányzatoknál elhelyezett üveg hulladék 
gyűjtő konténerbe tudják elhelyezni.
Kérnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy a ház-
tartásban keletkezett hamut szíveskedje-

nek az edény mellé bezsákolva kihelyezni 
kihűlt állapotban, ugyanis Társaságunk 
csak és kizárólag úgy tudja elszállítani. A 
szállópor rendkívül veszélyezteti dolgozó-
ink egészségét, illetve tűzveszélyes a gép-
járműbe kerülve.
A szállítás minden esetben reggel 6 órakor 
kezdődik ezért kérnénk, hogy a hulladéko-
kat előző nap este, vagy legkésőbb a szál-
lítási napon reggel 6 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni. Az ott maradt hulladékokért 
nem áll módunkban gépjárművet visszafor-
dítani.
Tegyünk közösen a városunk tisztaságáért!
További információért látogassanak el a 
www.kommunaljunk.hu oldalra.

A kommunális és szelektív hulladékok elszállításának rendje Dorogon

Kiállítás a  
Zsigmondyban
A Zsigmondy 50 rendezvénysorozat része-
ként kiállítás nyílt az iskola híres diákjairól. 
Soós Tibor, az intézmény tanára köszöntötte 
az egykori és jelenlegi diákokat, valamint az 
ünnepségen megjelent vendégeket.
A kiállítás anyaga elektronikusan és plakáto-
kon mutatja be a régi tanulók életútját. Külön 
tablókon láthatják az egykori tanítványok - a 
mai diákok számára is példaértékű – üzene-
teit. 

Karcz Tibor újabb csúcsot hódított meg. 
Január 13-án feljutott az amerikai konti-
nens legmagasabb – 6962 méteres - csú-
csára. Rendkívüli teljesítményéhez gra-
tulálunk! Öt fős nemzetközi expedícióval 
indultak az Andok meghódítására. A csa-
pattagok közül kettőnek, köztük Tibor-
nak sikerült a csúcsra feljutni. 
Az Andok legmagasabb pontja az Aconca-
gua (6962 m), amelyen a dorogi zászló is 
lenghetett Karcz Tibornak köszönhetően.
Pick József (1967) után második doro-
giként – 2018. augusztus 14-én meg-
hódította a Lenin-csúcsot is,  (7134 m) 
Kirgizisztánban. Az embert próbáló tel-
jesítményre akkor és most is hónapokig 
készült terepfutással és erő-állóképesség 
edzésekkel. 

Újabb 7 km-es csúcsot hódított meg

Óvodából az iskolába való átmenet nagy 
lépés a gyermekek életében. A zökkenő-
mentes váltás megkönnyítése érdekében 
a Petőfi iskola több éve kidolgozott egy 
„Jó gyakorlatot”, mely számos lehetősé-
get biztosít szülőnek és a gyermeknek is, 
hogy megismerhesse az iskolában folyó 
munkát és a tanító néniket. Ennek egyik 
állomása a Dorogi Sportcsarnokban, ja-
nuár 31-én megrendezett játékos sport-
vetélkedő. A hagyományokhoz híven a 
város valamennyi óvodája képviseltette 
magát a vetélkedőn. A zenés bemelegítés 
után a csapatok lelkesen és vidáman tel-
jesítették az ügyességi feladatokat. Vala-
mennyi kis versenyző ajándékcsomagot 
kapott (alma, narancs, müzli szelet, és 
színes labda). Köszönjük a gyümölcsöket 
Tresz Sándor és Pétervári Henrietta zöld-
ségeseknek, a müzli szeletet a Hiper XL 
éjjel-nappali üzletnek. 

Az eredményhirdetés előtt a petőfis lá-
nyok szalagos tánc bemutatóját láthatták 
a gyerekek és a nézők.
Végeredmény: 
1. hely Hétszínvirág ovi 1. csapata
2. hely Zrínyi ovi csapata

3. hely Petőfi ovi csapata 
4. hely Hétszínvirág ovi II. csapata
5. hely Richter ovi csapata
Gratulálunk a csapatoknak! Jövőre ismét 
várja a Petőfi iskola a város ovisait egy iz-
galmas vetélkedőre!

Óvodások játékos sportvetélkedője a sportcsarnokban
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Fogadónapok a  
polgármesteri hivatalban
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
és KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző 2020. február 27-én (csütör-
tök) 8-12 óra között tartja fogadónapját.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY alpolgármester 2020. február 26-án (szer-
da) 14-16 óra között, 
DANKÓ KRISTÓF alpolgármester 2020. február 24-én (hétfőn) 14-
16 óra között tartja fogadónapját.

Képviselők fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-86, 
beres.a@hdsnet.hu
BERNDT JÓZSEF önkormányzati képviselő elérhető: berndt.
jozsef@gmail.com
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban február 19-én és 26-án 16-17 óra között tartja fogadó-
napját. A képviselő elérhető: 30/520-9615
ERŐS SÁNDOR önkormányzati képviselő elérhető: 52sameros@
gmail.com
ÉBERHARDT GYÖRGY önkormányzati képviselő a művelődési ház 
konferenciatermében február 18-án 17-18 óra között tartja foga-
dóóráját. Elérhetősége: eberhardtgyf@gmail.com
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első kedd-
jén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja 
fogadóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
SCHISZLER KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhe-
tő: timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap 
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolá-
ban: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő elérhető a 30/330-2622 
vagy 33/431-915-ös telefonszámon. 
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő elérhetősége: mol-
naralbert52@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő elérhetősége: 70/908-5558.

Testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete január 31-én az alábbi napirendi 
pontokról döntött
1.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
2.)  Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. 

(I.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyúj-
tó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 
7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3.)  Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata, Szervezeti 
Működési Szabályzata és szakmai programja és Házirendje 

4.)  Intézményvezetői pályázat kiírása a Dorogi Szociális Szolgáltató 
Központba 

5.)  Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion felújítása 
6.)  A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általá-

nos Iskola tagintézményeinek szétválása 
7.)  A Dorogi Szent Borbála Plébániatemplom támogatása a Nemzet-

közi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 
8.)  A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum térítési díjainak meg-

állapítása 
9.)  Iskolák felvételi körzete 
10.)  Döntés a dorogi óvodák 2020/2021. nevelési évben indítható cso-

portok számáról 
11.)  Döntés a dorogi óvodák 2020/2021. nevelési évre való beiratkozás 

időpontjáról 
12.)  Döntés Dorog város Óvodáinak nyári zárva tartásáról 
13.)  Döntés a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2020. évi nyári zárva 

tartásáról 
14.)  Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum éves zárva 

tartása 
15.)  Emberi Erőforrás Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjá-

nak megválasztása 
16.) Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság nem önkormányzati képvise-

lő tagjának megválasztása 
17.)  A III. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása 
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.
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Ügyfélfogadás
Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélfogadá-
si napokon csak az előre egyeztetett idő-
pontra érkezőket tudjuk fogadni az alábbi 
ügyekben: 

- házasságkötésre történő bejelentkezés,
- apai elismerő nyilatkozat,
- hazai anyakönyvezés,
- névváltoztatási eljárás.

Időpont foglalás/egyeztetés:
Tel.: 06 33/431-299, 162-es és 164-es mellék
Ügyfélfogadási napokon anyakönyvi és né-
pességnyilvántartási ügyekben a 15:30-ig 
érkező ügyfeleket tudjuk fogadni.
 Szíves megértésüket köszönjük!

Anyakönyvvezetők

Dorog Város levegőminőségéről az Országos Lég-
szennyezettségi Mérőhálózat honlapján, a www.
levegominoseg.hu honlapon tájékozódhatnak. 
Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelé-
sét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
(OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből 
áll: az automata állomások folyamatos mérést 
végeznek, melyek a légszennyező komponensek 
széles körét ölelik fel; a manuális hálózat (RIV) 
pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóri-
umban történik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid 
(kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre 
korlátozódik.
A hálózat szakmai 
irányítása az Agrármi-
nisztériumhoz tarto-
zik, a rendszer szak-
mai irányításának  
operatív, valamint 
a minőségirányítás 

feladatait az Országos Meteorológiai Szolgálat 
(OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-védelmi Re-
ferencia Központ (LRK) látja el. A mérőállomások 
és pontok üzemeltetése a megyei kormányhi-
vatalok (korábban: környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi felügyelőségek) feladata, a háló-
zat egyes háttérállomásainak üzemeltetése az 
OMSZ-hoz tartozik.
A weboldalon az automata hálózatból származó 
adatok egy-két órás, az előzetes validáláshoz 
szükséges időt követően válnak elérhetővé.

Dorog levegőjének minősége
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Január 25-én került megrendezésre az Ilku 
István Emléktorna az U9-es korosztály szá-
mára. A tornán Nyergesújfalu, Voyage, Esz-
tergom és Dorog csapatai vettek részt. A 
délelőtt folyamán mindegyik csapatnak 4 
mérkőzése volt, a lejátszott meccsek után 
alakult ki a végeredmény.
Az eredmények:

Esztergom - Dorog I.  1:4
Nyergesújfalu - Dorog II.  3:0
Voyage - Esztergom  4:1
Dorog I. - Nyergesújfalu  2:0
Dorog II. - Voyage  1:5
Esztergom - Nyergesújfalu 2:6
Dorog I. - Dorog II.  11:0
Voyage - Nyergesújfalu 1:3
Esztergom - Dorog II.  3:1
Dorog I. - Voyage  6:0

Végeredmény:
1. Dorog I.
2. Nyergesújfalu
3. Voyage

4. Esztergom
5. Dorog II.

A legjobb játékos Juhász Levente (Voyage), 
gólkirály Kolozsvári Dávid (Dorog I.) és a 
legjobb kapus Szőke Bernáth lett (Dorog II.).
Értékelés: Nagyszerű tornán vagyunk túl. A 
Dorog I-es csapata kimagaslott a mezőny-
ből, és magabizto-
san nyerte a tornát. 
Szép és gólgazdag 
mérkőzéseket ját-
szottak a fiúk. A Do-
rog II-es csapatunk 
is lelkes és szép 
játékkal rukkolt 
elő, de mindkettő 
csapatnál van még 
hova fejlődnünk, 
így azon leszünk 
az edzéseken, hogy 
minél jobban sze-

repeljenek majd a gyerekek. Gratulálunk 
mindkettő csapatnak, de külön gratuláció 
illeti Szőke Bernáthot, aki óriási védéseket 
mutatott be, így megérdemelten lett a torna 
legjobb kapusa, illetve Kolozsvári Dávidnak 
is jár a gratuláció, aki 14 góllal a torna gól-
királya lett.
Edzők: Bokán János és Kovács Bence

2019. a sikeres edzőtáborok éve volt

Tavalyi évben új szolgáltatásként jelent 
meg az edzőtáboroztatás a dorogi sport-
komplexumokban. Sikeres évet tudhatunk 
magunk mögött, ugyanis négy tábor került 
megrendezésre, ebből 3 birkózó és 1 úszó. 
A szolgáltatást és a felkészülést az edzők és 
Knyaskó Máté létesítményvezető értékelte.
Észak–Dunántúli Régiós birkózó edzőtá-
bor:A tavaszi edzőtábort, 10-14 éves gyer-
mekek számára tartották, ezzel is biztosítva 
a klubokból a legtehetségesebb sportolók 
részére a fejlődést, elsősorban azoknak, 
akik még nem tartoznak bele a korosztályos 
válogatottak közé. Minden klub az eredmé-
nyessége alapján fejkvótát kapott, hogy 
hány fővel vehet részt.
A dorogi táborban 60 birkózó vett részt, ahol 
10 edző foglalkozott a gyermekekkel. Sike-
res edzőtábor volt, hiszen sokan csiszoltak 
a technikájukon és új fogásokat tudtak el-
sajátítani. Katona Géza a tábor szervezője, 
elégedett volt a körülményekkel, az idei év-
ben is számítunk rájuk.

Úszó edzőtábor:  Decemberben kétnapos 
úszótábort tartott a pesterzsébeti Új-Hul-
lám Úszóiskola. Az edzők így értékelték a 
nálunk töltött időt: “Tartalmas hétvégét 
tudhatunk magunk mögött, hisz a gyere-
kek az úszáson túl, számos új élménnyel 
is gazdagodtak. A vasárnapot esztergomi 
kirándulással töltöttük. Megtekintettük a 
város nevezetességeit, illetve részt vettünk 
a Duna múzeum interaktív kiállításán is. A 
táborból mindenki elégedetten tért haza, 
szervezzük a következő alkalmat is.”
Serdülő válogatott edzőtábor: A lengyel-
országi Serdülő Birkózó Európa Bajnokság-
ra másfél hétig, Dorogon készült a kötött-
fogású szakág, Bacsa Ferenc mesteredző 
irányításával . A táborban már csak az uta-
zókeret vett részt és 1-2 edzőpartner. Nyu-
godt körülmények között, jó felkészülést 
tudtak végezni, mi se bizonyítja ezt jobban, 
mint a jó eredmények az EB-ről.
Napközis edzőtábor: Dorogi Nehézatléti-
kai Club fiataljainak szervezett táborban 
naponta 30-35 fő tevékenykedett. A napi 

két edzés mellett, jutott idő pihenésre és 
strandolásra. A tábort immáron hagyomá-
nyosnak mondható mezvizsgával zárták, 
amelyet Komáromi Tibor háromszoros vi-
lágbajnok, olimpiai 2. helyezett birkózó is 
meglátogatott.
A tábor lezárását követően a Dorogi Sport-
csarnokban, nemzetközi KO-VA GÉP Kft. 
Kupa birkózó verseny került megrendezés-
re, ahol a dorogi csapat jó szereplését bizo-
nyítja az első hely megszerzése.

DorogiSport

FELHÍVÁS
Birkózó képeket, dokumentumokat gyűjt 
a DNC a kiállítás színesítésére

A Dorogi Nehézatlétikai Club az idén ünnep-
li a dorogi birkózósport kezdeteinek 90. év-
fordulóját. Az ünnepi programok sorában, 
márciusban kiállítást szervez az egyesület. 
A DNC elnöksége tisztelettel kéri azon do-
rogi és környékbeli sportbarátokat, akik 
rendelkeznek az elmúlt évtizedekről írásos 
dokumentumokkal, esetleg fotóanyaggal, 
hogy a Dorogi Sportcsarnok Bacsa Fe-
renc termébe adják le Knyaskó Máténak 
(kedd-csütörtök 16-18 óra között), hogy a 
beérkező anyagoknak köszönhetően a kiál-
lítást minél színesebbé tehesse a klub. 
Knyaskó Máté elérhetősége: 30/5687-138.
A dokumentumokat, fotóanyagokat szken-
nelés után visszaadják tulajdonosaiknak.
Segítő együttműködésüket köszöni a DNC!

Remekeltek a dorogi gyerekek az Ilku-emléktornán 




