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A Nemzeti Összetartozás Napjához kap-
csolódón szervezte meg a diákönkor-
mányzat az idei Zrínyi napokat február 
17-21. között. Mint azt Sitku Pál igazga-
tó elmondta, minden évben az aktuális 
emlékévhez kötik a témát: 2018-ban 
Mátyás király és a reneszánsz kora, míg 
tavaly a Családok Éve adta az ötletet a 
programok megszervezéséhez.  
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírá-
sának 100. évfordulója kapcsán állította 
össze Gubík Anikó diákönkormányzati el-
nök a rendezvényt. A felsős diákok Sitku 
Pál intézményvezető és Ködös Endre ta-

nárnak köszönhetően ismereteket szerez-
hettek a határon túli magyarságról és a 
magyar történelem sorsfordító eseményé-
ről, a trianoni békeszerződésről. Emellett 
külhoni magyar előadók és kézművesek 
érkeztek az iskolába, akik szülőföldjük 
kultúrájából hoztak ízelítőt. A felvidéki 
Mészáros Júlia Kisgyarmat népviseletét és 
népszokásait mutatta be. A bényi Kelemen 
Piroska ízes tájszólásban előadott palóc 
népmesét adott elő. A lévai Göbő Sándor 
tolmácsolásában Petőfi és József Attila 
versein kívül felvidéki költők megzenésí-
tett verseit is hallhatták a gyerekek. Az er-

délyi származású Márton Kinga Rapsonné 
várának legendáját mesélte el. Ezen kívül 
érsekújvári, lévai és párkányi kézművesek 
mutatták be a tojásfestés, gyöngyfűzés, 
nemezelés és a korongozás rejtelmeit. Vé-
gül Kelemen Piroska párjával, Jakab And-
rással és a párkányi Varjos népi zenekarral 
tartott néptáncbemutatót és kárpát-me-
dencei táncházat. Az alsós kisdiákokkal 
osztályfőnökeik ismertették meg az isko-
lanap témáját, majd a Figurina bábszínház 
előadásán vehettek részt. 

Táncház, népviseletek és rendhagyó történelem óra 

A Baumit több mint 1 millió forint értékű 
berendezéssel támogatta a Vaszary Kolos 
Kórház dorogi röntgen szakrendelését
Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház dorogi 
röntgen szakrendelésének gyors és korszerű 
betegellátását segíti a Baumit által adomá-
nyozott motoros röntgen felvételi asztal. A 
több mint 1 millió forint értékű speciális kie-
gészítő, a röntgenvizsgálatok során, a bete-
gek mozgatásához nyújt nélkülözhetetlen se-
gítséget. Az adományt 2020. február 4-én Illy 
Gábor, a Baumit Kft. ügyvezetője ünnepélyes 
keretek között adta át dr. Kanász Gábornak, 
a Vaszary Kolos Kórház főigazgató főorvosá-
nak. 
„A dorogi radiológiai állomás teljes felújítása 
végén anyagi erőforrásaink elfogytak, viszont 
a magas színvonalú betegállás érdekében 
mindenképpen szerettünk volna egy motoros 
röntgenfelvételi asztalt, mely sokkal kényel-
mesebb a mozgásszervi betegséggel küzdők-
nek és a kórházi munkatársaknak is. Ezért 
vettük nagy örömmel a Baumit támogatását 
ezen eszköz beszerzéséhez.” – mondta el dr. 
Kanász Gábor, a Vaszary Kolos Kórház főigaz-
gató főorvosa.  
Korábban, a motoros asztal hiányában a be-
tegek mozgatása kézi erővel történt, ami rö-
vid- és hosszú távon egyaránt megterhelő és 

elavult megoldás volt. Az átadón bemutatott 
PAUSCH gyártmányú motoros felvételi asztal-
nak köszönhetően jelentősen javul a betegel-
látás minősége a Vaszary Kolos Kórház dorogi 
szakrendelésén. 
„Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hi-
szen lehetőségünk van méltón és felelősséggel 
hozzájárulni a régió fejlesztéséhez. Az elmúlt 
években életmentő berendezésekkel, illetve 
épületek felújításához használt alapanyagok-
kal tudtuk támogatni a telephelyeink vonzás-
körzetében lévő mentőállomásokat. A Vaszary 
Kolos Alapítvány esetében most ezen berende-
zés beszerzésével tudjuk legjobban támogatni 
az kórház működését, segítve ezzel nemcsak a 
Baumit 145 dorogi munkatársát, hanem min-
denkit, aki Dorogon él” – emelte ki Illy Gábor, 
a Baumit Kft. ügyvezetője a berendezés hiva-
talos átadása alkalmával. 

Közlemény 
Felhívjuk Dorog lakosságának figyelmét, hogy 
a COVID-19 koronavírussal összefüggő járvá-
nyügyi intézkedésekkel kapcsolatosan Dorog 
Város Önkormányzatának facebook oldalán 
és a www.dorog.hu honlapon az aktuális hely-
zetnek megfelelően folyamatosan tájékoztat-
juk Önöket .
Egyúttal tisztelettel felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy a WHO által összefoglalt alábbi hi-
giénés és élelmiszerbiztonsággal összefüggő 
szabályokat szíveskedjenek betartani, ezzel 
jelentősen csökkenthető a vírusfertőzés esé-
lye.
A WHO ajánlásai, amelyek betartásával meg-
előzhető a fertőzés:
• gyakori kézmosás, lehetőleg alkohol alapú, 
fertőtlenítő hatású szappannal,
• tüsszentés és köhögés esetén zsebkendő 
használat, ami után ismét alapos kézmosás 
szükséges,
• lázas betegekkel való kontaktus kerülése,
• lázas megbetegedés esetén orvos felkeresé-
se, a korábbi külföldi utazásokról információ 
adás,
• élő vagy levágott állatokat forgalmazó pia-
cok elkerülése olyan területen, ahol az új ko-
ronavírus már megjelent,
• nyers, vagy nem megfelelően hőkezelt állati 
eredetű élelmiszer fogyasztásának kerülése.

Röntgen diagnosztikát segít a 
Baumit
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Több mint egy évtizede indult a Baumit 
Kft. és Dorog Város Önkormányzatának 
közös pályázati rendszere, amely során 
eddig több mint tíz magán- és társasház, 
illetve üzlet homlokzata újulhatott meg 
a város anyagi támogatásának és a vako-
latgyár termékeinek köszönhetően. 
Az idén ismét jelentkezhetnek a homlok-
zat felújítás előtt álló tulajdonosok, akik 
közül a nyertes az önkormányzat által 
adott 800 ezer Ft segítségével és a Baumit 
ajándék termékeivel (vékonyvakolat, ra-
gasztó és alapozó), továbbá kedvezmé-
nyekkel újíthatja meg épületét.
Dankó Kristóf főépítész elmondta, hogy a 
pályázat célja, a város arculatának, utca-
képeinek szépítése. A Baumit Kreatív ter-

mékeinek köszönhetően 
dinamikus és szép utca-
kép alakul ki, ezáltal nem 
csak a tulajdonosoknak 
nyújt kellemes életkör-
nyezetet, hanem a város-
lakóknak is. 
Korábban kizárólag a Bé-
csi, az Esztergomi és a 
Mária utca ingatlan tulaj-
donosai pályázhattak, ezt 
néhány éve kierjesztették 
Dorog egészére, a közte-
rületekről látszódó hom-
lokzatokra. Pályázni mű-
szaki leírás, helyszínrajz, 
alaprajzi részlet, a meglé-

vő és a tervezett homlok-
zat, illetve a látványké-
pek leadásával lehet.
A pályázat kiírása meg-
található a www.dorog.
hu/Hivatali közlemények 
aloldalon.
Tájékoztatás kérhető a 
főépítésztől keddenként 
8-16 óra között. 
A támogatást a zsűri dön-
tése alapján a legkreatí-
vabb, esztétikus és előre-
mutató terv tulajdonosa 
kapja.

Ismét pályázhatnak a dorogi ingatlantulajdono-
sok épületük homlokzat felújítására

Kezdődik a zöld város-projekt, megszépül 
a színházterem, kezdődik a stadion-fej-
lesztés
Dorog Város Képviselő-testülete febru-
ár11-én rendkívüli ülés keretében tárgyal-
ta meg és fogadta el városunk 2020. évi 
költségvetését. Karcz Jenő tanácsnokot, 
a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság el-
nökét kérdeztük az idei költségvetés ala-
kulásáról.

Mekkora összegből gazdálkodhat az idén 
Dorog?
Költségvetésünk főösszege 5.1 milliárd Ft, a 
pénzügyi műveleteket takaró finanszírozási 
tételekkel korrigálva pedig 3,5 milliárd Ft. 
Ebből működési célú állami támogatás és 
az átvett pénz összege 888 millió Ft (25,4%), 
ami az önkormányzat működésére, szociá-
lis célokra és a kistérségi társulás működ-
tetésére nyújt fedezetet. Az állami támoga-
tásokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy a város általános célú működési támo-
gatásban nem részesül (adóerőképesség 
-267 millió). Sőt, a 2017. évtől kezdődően 
szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk, 
amely az iskolák államosításával függ ösz-
sze. Ennek összege az első évben 49 millió 
Ft volt, amely az idén már ennek közel há-
romszorosára, 132 millió Ft-ra növekedett. 
A helyi adókból származó bevételek terve-
zett összege 2,3 milliárd Ft, amely 63,6%-os 
arányt jelent. Ez tartalmát tekintve iparűzé-
si adó, építmény és telekadó, illetve a gép-
járműadó helyben maradó 40%-os része. 
A működési bevételek összegét 378 millió 

Ft-ban irányoztuk elő (10,6%), amely az ön-
kormányzati vagyonnal kapcsolatos tétele-
ket (pl. lakbérek) és a szolgáltatásokért az 
igénybe vevők által fizetett térítési díjakat 
tartalmazza (pl. Idősek Otthona, étkeztetés, 
sportlétesítmények igénybe vétele, stb.).
Melyek a kiadási oldal főbb elemei?
Természetesen a kiadások zömét a város 
intézményeinek működésére fordítjuk. En-
nek összege 2,3 milliárd Ft, aránya pedig 
66%. Ez az előirányzat tartalmazza az in-
tézményekben és a Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozók bérét, közterhét, továbbá az 
önkormányzat személyi jellegű kiadásait, 
valamint a dologi kiadások számos elemét. 
Ez utóbbiak összege jelentős, mintegy 1,1 
milliárd Ft, ami a kiadások 1/3-át jelenti. 
Ebben a körben kerültek megtervezésre a 
közüzemi díjak, a közutak fenntartása, köz-
világítás, zöldterületek kezelése, közműve-
lődési kiadások, és a kincstár szervezetébe 
tartozó óvodák, iskolák, sportintézmények 
dologi költségei és így tovább. Ez évben is 
közel 1 milliárd Ft-ot fordítunk fejlesztések-
re beruházások és felújítások, illetve pénz-
eszköz átadások formájában (948 millió Ft).
Melyek a legnagyobb összegű tételek?
Beruházások közül a Mária utcai „Zöld vá-
ros”-projekt idei 151 milliós kiadását, vala-
mint a négysávos tekepálya létesítésére ter-
vezett 142 milliós összegét emelem ki. Meg 
kívánjuk valósítani a Fortuna buszmegálló 
rendezését (15 millió) és több kisebb értékű 
fejlesztést a felmért szükségletek szerint. 
A felújítások során elkezdődik a Buzánszky 
Jenő Stadion I. ütemének kivitelezése és a 

művelődési ház színházterméhez kapcso-
lódó felújítások. Átadott összegek alatt a 
bányásztemplom orgonájának felújításá-
hoz és a Szent József plébánia bővítéséhez 
adunk támogatást.
Jelentős a tartalék 1,1 milliárdos tétele. Mi-
lyen tartalommal bír ez a fejezet?
Az EU-s és hazai forrásokból támogatott 
projektek maradványát számítjuk ide 795 
millió értékben. Tehát ezek több évet érintő 
fejlesztések pénzügyi elszámolásaihoz kap-
csolódó elemek. Új elemként az általános 
tartalék mellett 303 milliós városfejlesztési 
alapot is képeztünk, mely szintén később 
meghatározott célokra nyújt fedezetet.
Mivel zárná a költségvetés ismertetését? 
A költségvetésben kötelező tartalommal 
szerepelnek a létszámadatok, és a havi 
bontásban elkészített előirányzat felhasz-
nálási terv, amely a pénzügyi egyensúlyról 
tájékoztat. A bázis adatokra épített, és a 
várható hatásokra is figyelemre készült terv 
megfelelő alapot nyújt az éves gazdálkodá-
si program végrehajtásához.

Egyhangúan elfogadták képviselőink  
Dorog költségvetését
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Három dimenziós mozi-
élmény a Reimannban

Dorog Város Barátainak Egyesülete ülésén, február 11-én előadást 
tartott Prohászka Lajos: A vándor és bujdosó című könyvéről dr. 
Tittmann János polgármester. Dr. Bartalos József a dorogi labda-
rúgás elmúlt évtizedeiről beszélt az újonnan fellelt korabeli fotók 
alapján. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban megtar-
tott egyesületi ülésen az 1950-es, 1960-as évek dorogi futball le-
gendáit sorakoztatta fel az előadó, aki személyes történeteket is 
megosztott a szépszámú közönséggel. 
Legközelebb - a tervek szerint - március 10-én találkoznak Dorog 
Város Barátainak Egyesülete tagjai. Akkor a művelődési házban 
Menyhárt Csaba: Címerek Dorogon című előadását hallhatják az 
érdeklődők, továbbá Carl Gustav Jung könyvéről is szó lesz.  

Könyvbemutató és  
korabeli futball-fotók az 
egyesületi találkozón

2018 óta ünnepeljük hazánkban hivatalo-
san a Magyar Széppróza Napját, február 18-
án, Jókai Mór születésnapja apropóján. A 
klasszikus író – alkotásai minősége és meny-
nyisége okán – méltán kiindulópontja egy 
ilyen jeles eseménynek, de tudni kell azt 
is, hogy ő volt az első, modern értelemben 

vett hivatásos prózaírónk is, aki írásaiból és 
szerkesztésből élt.
Helyi és közös kezdeményezésre jött össze 
a környék öt írója: Cs. Szabó Sándor (Csol-
nok), Cselenyák Imre és Kele Fodor Ákos 
(Dorog), valamint Schmöltz Margit és Soós 
Tibor (Esztergom), akiket Szabó-Berghauer 

Zoltán faggatott a városi könyvtárban. Az 
egymást is motiváló beszélgetésben szó 
esett az írók „varázsdobozáról”: múzsáról, 
munkamódszerekről, témákról, motívu-
mokról, a rutinról, a forráselemzésről, a 
műfaji határokról, a civil tevékenységek-
ről, az elvárásokról, a trendekről, az egyéni 
megvalósulásról, valamint a magyar szép-
próza helyzetéről és jövőjéről.
A többek között Hemingwayt, Umberto 
Ecot és Hrabalt is megidéző, humorral és 
szellemes reakciókkal fűszerezett eszme-
cserét nehéz volt abbahagyni, mert a hálás 
és minden percet élvező közönség semmi 
jelét nem adta annak, hogy érdektelenné 
vált volna. Inkább jóleső fáradtsággal és 
kellemes megnyugvással volt megállapít-
ható: érdemes lehet a Magyar Széppróza 
Napját újra megtartani.

Egri Csaba barlangi fotós három dimenziós vetítettképes előa-
dást tartott február 6-án a Reimann Bányászattörténeti Miniver-
zumban. A programon több mint 60 érdeklődő vett részt, akik 
Magyarország és a nagyvilág különleges barlangjaiban nézhettek 
körül. A speciális technikai megoldásoknak köszönhetően olyan 
természeti képződményekkel is találkozhattak a nézők, melyek a 
nagyközönség elől el vannak zárva. A moziélményt zenei aláfestés 
tette tökéletessé. Az előadást követően a miniverzum kiállítását is 
megtekinthették az érdeklődők. 

A Magyar Széppróza Napja – Dorogon
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A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 
Karának harmadéves hallgatói féléves terve-
zési tantárgyuk során Dorog városát válasz-
tották, hogy közterület-rendezési feladatokat 
dolgozzanak ki. A februártól május végéig 
tartó időszakban friss ötleteiket formába ön-
tik, majd a félév végén bemutatják a képvise-
lő-testületnek és a dorogiaknak.
Dankó Kristóf főépítész bemutatta a telepü-
lést a hallgatóknak, beszélt a város identitá-
sát meghatározó hagyományainkról, a város 

történetéről, városképéről. A tanszék vezetője 
és a diákok egyértelműen a jelenleg átalakuló-
ban lévő művelődési ház-vasútállomás-Hant-
ken Miksa utca-kálvária tengelyének rende-
zését tűzték ki tervezési feladatuknak. Az 
egyetemisták több alkalommal érkeznek 
majd városunkba. Bízunk benne, hogy számos 
értékes, jó gondolat segítheti a továbbiakban 
a hallgatóknak köszönhetően a településren-
dezési folyamatokat.

Egyetemisták friss ötleteivel gazdagodhat városunk

Csolnoki sváb disznótorra hívták várták a 
dorogiakat, kesztölcieket és csévieket febru-
ár 22-én. A faluháznál megrendezett finom-
ságokkal teli eseményről Kolonics Péterné 
csolnoki polgármester elmondta, hogy a 
szomszéd településeknek szerették volna 
bemutatni a helyi hagyományokat, ízeket. 
Köszöntőjében kiemelte, hogy minderre az 
identitás pályázat keretein belül nyílt lehe-
tőség. Tavaly Dorogon a húsvéti népszoká-
sokba tekinthettünk be, hamarosan pedig 
szlovák esküvőt rendeznek a kesztölciek. Dr. 

Tittmann János polgármester a meghívást 
megköszönve finomságokkal teli ajándék-
kosarat nyújtott át Kolonics Péternének, 
Csolnok polgármesterének. A sült kolbászok, 
toros káposzta, disznósajt mellett természe-
tesen a savanyú máj, a jellegzetes sváb disz-
nótoros étel volt a legnépszerűbb. A helyi 
asszonyok házi bodzaszörppel, pálinkával 
kínálták az érkezőket, akik sváb dalokat és 
harmonikazenét hallgathattak a hangulatos 
rendezvénytéren.

Mi az, ami számít? „Az, 
hogy ott semmi más nem 
számít!” – foglalta össze azt 
az érzést, amelyet 7000 mé-
ter magasan, a csúcsra érve 
megtapasztal a hegymászó. 
Karcz Tibort a lemondások-
kal járó, de óriási energiát, 
motivációt adó expedíciójá-
ról kérdeztük.
Január 13-án meghódította 
az Andok legmagasabb csú-
csát, a 6962 méteres Aconcagua-t. Rendkí-
vüli teljesítményéhez gratulálunk! 
Öt fős nemzetközi expedícióval indultunk 
az Andok csúcsának meghódítására. A 
csapattagok közül kettőnknek, egy lengyel 
sportolónak és nekem sikerült a csúcsra 
feljutnunk.
Az expedíció több hétig tartott az alaptábor-
ból kiindulva. Hogyan kell elképzelnünk a 
csúcsra való feljutás folyamatát?
Csaknem 20 órás repülőutat követően – 
Amszterdamon, Buenos Airesen keresztül 
jutottunk el – Mendosába. Már másnap 
útra keltünk a 4300 méter magasan lévő 
alaptáborba. Ez még viszonylag civilizált 
terep: a sátortábor mellett van orvosi ellá-
tás és interneten követhetjük az időjárást. 
Az akklimatizálódás négy napig tartott, mi-
előtt elértük volna első célunkat, a tábort. 
A száraz levegő miatt 4-6 liter vizet ittunk, 
szinte kizárólag szénhidrátot (csokit) et-
tünk a mászások alatt. Az alaptáborból fel-
jebb mentünk az 1-es táborba, majd vissza 

az alaptáborba. Aztán 
újabb pár nap múlva 
még feljebb jutottunk 
a 2. táborba. A hegyi-
betegség miatt több 
társunk feladta. A has-
menés, a szédülés, 
hányinger gyakori a 
hegyen. Az akklimatizá-
ciós mászások után, az 
időjárást figyelve dön-
töttük el, január 13-án 

indulunk a csúcsra.
Az időjárás mennyire kedvezett a csúcstá-
madásnál?
Több nemzetközi csoport döntött ezen dá-
tum mellett. Bár hajnali fél 3-kor indultunk 
-20 fokos hidegben, sötétben. Mindössze 
egymás fejlámpáit láttuk. Egy szakaszon a 
hegygerincen kellett mennünk, lassan, lé-
pésről lépére, minden mozdulatunkat meg-
fontolva. A csúcstámadás hajnalán közel 
100 km-es széllökések is voltak, nehéz volt 
még a szöges bakancsban is haladnunk. 
262 méter volt hátra a csúcsig, amikor úgy 
éreztem, nem vagyok jól. Aztán döntöttem. 
Nem adom fel. A csúcson egy órát töltöt-
tünk. Majd visszaindultunk a 3. számú tá-
borba. 
Milyen érzések öntöttek el?
A kihívást teljesítettük. Büszke voltam.
Rendkívül jó érzés töltött el. Ott fent semmi 
sem számít, csak az adott pillanat.
A család mikor értesült, hogy sikerült a csúcs-
támadás és arról, minden rendben van?

Néhány napig nem tudtunk kapcsolatot 
létesíteni. Az alaptáborból hívtam fel őket. 
Van már következő cél?
Két éve a Pamír-hegység kirgizisztáni 
szakaszán található, 7134 méter magas 
Lenin-csúcsot hódítottuk meg. Tavaly is 
készültünk egy másik Pamír-csúcs felfe-
dezésére, de az indulás előtti napon le-
mondták az expedíciót. Fél éves felkészülés 
veszett kárba. Az Andokból hazatérve már 
február első hetében megkezdtem a felké-
szülést a következő expedícióra: Tádzsikisz-
tánba mennénk ismét. Szerencsés vagyok: 
a munkahelyem megengedi, hogy egy 
hónapra elmenjek ismét a Pamírba. Bár a 
korona-vírus járvány miatt még kérdéses 
az út.
Hogyan zajlik a felké-
szülés?
Hétvégenként terep-
futással készülök, de 
gyakran megesik, 
hogy hajnali négy-
kor kelek és a munka 
megkezdése előtt 
futok 3 kört a Mar-
gitszigeten. Továbbá 
funkcionális edzése-
ken veszek részt. Fo-
lyamatosan fizikáli-
san és mentálisan is 
edzem magam, hogy 
átélhessem ismét 
ezt a csúcs-érzést.

Sváb disznótorra hívták a szomszédokat

Meghódította az Andok legmagasabb csúcsát
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Testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete a február 28-án megtartott testületi 
ülésen az alábbi napirendi pontokról döntött
Napirend: 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
2.)  Dorog Város Önkormányzatának 2019. évi önkormányzati költség-

vetésről szóló 1/2019. (II.12.) számú rendelet módosítása 
3.)  Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.

(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő, 
bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

4.)  Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2020” pályázat meg-
hirdetése 

5.)  A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátására kö-
tendő Feladat-ellátási szerződés adattartalmának jóváhagyása 

6.)  Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet betöltéséhez előszerződés 
7.)  József Attila Művelődési Ház és Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Múzeum szolgáltatási terve 
8.)  Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde felvételi szabályzatának, 

SZMSZ és szakmai alapprogramjának módosítása 
9.)  Dr. Tittmann János polgármester 2020. évi szabadsága ütemezé-

sének jóváhagyása 
10.) Dorogi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása 
Interpelláció
Zárt ülés:
1.)  Tóth Csabáné gondozási díjhátraléka
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.

Új hulladékgyűjtőkkel 
városunk tisztaságáért
Márciusban köztéri szemetesedényzeteket helyeznek el Dorog ut-
cáin, lakótelepein. A fehér betonból készített, táj- és természetké-
pekkel díszített hulladékgyűjtőket az Égetőmű Környezetfejlesztő 
Alapítvány pályázatának köszönhetően készíttette el a Dorog Város 
Barátainak Egyesülete, a BEBTE, a Dorogi Természetjárók, a Dorogi 
Nyugdíjas Egyesület, a Dorog Városi Nyugdíjas Egyesület és a Doro-
gi Vállakozók Egyesülete által létrehozott konzorcium, Dorog Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületével együttműködve. 
A pályázattal elnyert támogatás segítségével megvalósított köztéri 
edényzetek kihelyezésével és szemétszedő programok szervezésé-
vel lényegesen csökkenhet városunk szemét terhelése. 
A több tucat köztéri hulladékgyűjtő edényzet oldalait Lieber Tamás 
és Pécsi Linda természetfotói díszítik. 

Fogadónapok a  
polgármesteri hivatalban
Dr. Tittmann és Kecskésné március 26-án
Jászberényi Károly március 25-én 14.30-16 óra között
Dankó Kristóf március 23-án 14-16 óra között

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 március 18-án és március 25-én  16-17 óra között tartja 
fogadónapját. A képviselő elérhető: 30/520-9615
ERŐS SÁNDOR önkormányzati képviselő elérhető: 52sameros@gma-
il.com
ÉBERHARDT GYÖRGY önkormányzati képviselő a művelődési ház 
konferenciatermében március 27-én 17-19 óra között tartja foga-
dóóráját. Elérhetősége: eberhardtgyf@gmail.com
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első keddjén 
15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja foga-
dóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
SCHISZLER KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: 
timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap pá-
ros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában: 
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: molnaral-
bert52@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő elérhetősége: 70/908-5558.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester Főszerkesztő: Ma-
darász Tímea; Tördelő: Sáska Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bé-
csi út 79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;  
Dorogi Programok           Következő lapzárta: 2020. március30. Készült: 5000 példány-
ban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. 2020. évben, 
nyílt és nyilvános pályázatot hirdet 

„Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve-2020” 
megnevezéssel.

Pályázni bármely, Dorog Város teljes közigazgatási határain belüli 
épület utcával látható homlokzatával lehet.

A részletes pályázati dokumentáció átvehető személyesen 
Dorog Város Polgármesteri Hivatalában 

(2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) vagy letölthető a www.dorog.hu 
hivatalos honlapról.

A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelő tartalommal 
2020. év április hónap 20. napjáig lehet leadni.

A pályázáshoz sok sikert kíván 
a „Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve-2020” 

Bíráló Bizottsága!
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Elűzték a telet a 
farsangi futók
Immáron negyedik alkalommal szervezte 
meg a télűző farsangi futást a Dorogi Fu-
tókör Egyesület. Kicsik és nagyok gyüle-
keztek, ki jelmezben, ki anélkül az Otthon 
téren február 16-án, hogy a „Zöld kör” re-
kortán pályán egy kört futva közösen bú-
csúztassák a hideg téli hónapokat. A télűző 
futás már aznapra meghozta a napsütéses 
jó időt. A jó hangulatú, sportos nap végén 
teával és farsangi fánkkal kínálták a szer-
vezők a lelkes futóbarátokat.

A legjobb nyolc közé jutott a Dorog FC a 
Magyar Kupában. 
Február 19-én játszotta csapatunk a nyol-
caddöntő visszavágóját a III. Kerületi TVE 
vendégeként, ahol két gólt szereztek játé-
kosaink. Így kettős győzelemmel, 6-1-es 
összesítéssel búcsúztatta harmadosztályú 
ellenfelét a Dorog (a nyolcaddöntő első 
mérkőzésén 4-1-es győzelmet arattak a 
Buzánszky stadionban). 
A gólok a mérkőzés utolsó perceiben szü-
lettek a cseréknek, 
Vígh Ádámnak és Girsik 
Áronnak köszönhető-
en.  
A Dorogi FC mellett a 
Magyar Kupa negyed-
döntőjében hat élvo-
nalbeli csapat mellett a 
szintén másodosztályú 
MTK Budapest együtte-
se játszik majd.
A sorsoláson a két má-
sodosztályú csapat 
összekerült, vagyis a 
Dorog és az MTK Buda-
pest közül az egyik az 
elődöntőben is képvi-

selni fogja a Merkantil Bank Ligát. A másik 
három párharcban az OTP Bank Liga csa-
patai lesznek érdekeltek: a ZTE FC a Fehér-
várt kapta ellenfélnek, a Puskás Akadémia 
a Mezőkövesddel került össze, a Paksi FC 
pedig a Honvéddal mérkőzik meg az elő-
döntőbe jutásért.
A továbbjutás a 9. fordulóhoz hasonlóan 
két mérkőzésen dől el, a negyeddöntő hi-
vatalos játéknapjai: március 4. és 11.

Hajrá Dorog!

Hazánk legjobb csapatai  
között a Dorogi FC

Nagy sikerek  
Zalaegerszegen
Február 22-23-án Zalaegerszegen szerepeltek több szervezet által 
rendezett nemzetközi kick-box versenyen az Esztergom-kertvárosi 
Fighting Kempo Pokorni Team dorogi sportolói. Összesen 5 arany 
és 3 ezüstérmet szereztek. Eredmények: Szendrei Rebeka K1 1. hely; 
Pokorni Ádám K1 1. hely; Pokorni Milán K1 1. hely; Füle Ferenc K1 
2. hely; Szaturi Tia K1 Light 1. hely; Ádám Erik K1 Light 1. hely; Deák 
Ferenc K1 Light 2. hely és Ambrus Tamás K1 Light 2. hely. Felkészítő 
edzők: Pokorni Gábor, Pokorni Milán és Pokorni Gáborné.

Tovább jutottak,  
Bécsben táncolhatnak
A Crazy Dance TSe február 22-én részt vett a Ritmuscsapatok Hip-
hop Bajnokságán, amelyet Budapesten, a soroksári sportcsarnok-
ban rendeztek meg. Eredmények: Vincze Dóri 1. hely; Bakai Kinga 4. 
hely; Kreisz Laura 6. hely; Bakai Kinga és Vincze Dóri duóban 2. he-
lyezést értek el. A táncosok a kiváló eredményeknek köszönhetően a 
Bécsben, március 14-15-én tartandó megmérettetésen képviselhe-
tik városunkat. Koreográfus edző: Bredókáné Kozák Anna




