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Átadták a 
Borbála lakótelep 
új játszóterét

Nagyszerű kiállításnak adhat otthon a Gá-
thy Zoltán Városi Könyvtár. 
Augusztus 31-én nyílt meg a Dorog várossá 
nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából 
meghirdetett alkotói pályázatra beérkezett és 
zsűrizett festmények, szobrok és fotók tárlata. 
Szabó-Berghauer Zoltán, a könyvtár vezetője 
köszöntötte a szépszámú megjelentet: A te-
matikus alkotói pályázatot képzőművészet, fo-
tóművészet, írásművészet területén hirdettük 
meg – hangzott el a díjátadóval egybekötött 
kiállításmegnyitón, a Zrínyi iskola avató ünne-
pét követően. 
Több mint 100 pályamű érkezett be a kiírásra, 
amelyre a gyermekektől, a középiskolásoktól 
és a felnőttektől külön-külön kategóriákba 
vártuk alkotásaikat. Minden kategóriában és 
korosztályban 100 000 Ft várt a fődíjas munka 
alkotójára.
A bírálatot augusztus 1-jén és 2-án tartotta a 
könyvtárban a szakavatott zsűri. Szabó-Berg-
hauer Zoltán bemutatta a zsűri tagjait, Balla 
András fotográfust, aki a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja. Rómán, Párizson, Salzbur-
gon, Helsinkin keresztül számos világváros-
ban voltak kiállításai, bemutatkozott New 
York-ban is.
Az Esztergomi Fotográfiai Biennále létrehozó-
ja, névadója, művészeti vezetője, kurátora.
A zsűri tagja volt A. Bak Péter, aki Corvin-díjas 
festőművész, Petőfi-díjas művészeti író, illetve 
Virág Jenő,  a Limes c. tudományos-történeti 
és az Art Limes című báb- és képzőművészeti 
szemlék főszerkesztője. Virág Jenő a zsűri szó-
vivőjeként értékelte a pályázatot.
Díjzottak: 
A képzőművészet kategóriában a 14 éven aluli 
alkotók között a Kapa Melinda művésztanár 
által vezetett Petőfi szakkör tagjai, nyerték a 
fődíjat „Dorogi mozaik” című alkotásukkal. 
A „Dorogi mozaik” alkotói: Kelemen Eszter, 
Kovács Zsófia, Vodicska Maja és Székely Réka.
A 0-14 éves korosztályban további kiemelt al-
kotók:

1.  Németh Hanna
2.  Skrlyik Tímea
3.  Hunyadvári Veronika (Petőfi ovi)

4.  Nagy Levente János ( Petőfi ovi)
5.  Jantyik György (Hétszínvirág)
6.  Kovács Alexa (Hétszínvirág)
7.  Kecskeméti Lili (Hétszínvirág)

Középiskolás kategóriában megosztott fődíj 
született. 
Kele Petra és Bartus Kinga festményei voltak 
kategóriájuk legjobbjai. Művészeti vezetőjük: 
Kolonics Péter.
A kategória további kiemelt alkotója:

1. Nagy Anna Dorottya
A felnőttek között Szegediné Lugosi Andrea 
„Könyvorigamija” lett a fődíjas.
Képzőművészet kategória további kiemelt al-
kotói:

1. Anger Zoltán: Múlt a jelenben
2. Végh Éva: Múltba nézni, jövőbe látni című 
festménye

Fotóművészet kategóriában – bár számos 
fénykép érkezett be a kiírásra - a zsűri nem 
adott ki fődíjat. 
Az írásművészet kategóriában kizárólag fel-
nőttektől érkeztek írások. Közülük a legkivá-
lóbbnak Kele Fodor Ákos Visio Carbonis D135 
című írása nyerte el a fődíjat.
Gratulálunk a pályázóknak!
A pályázat a Széchenyi 2020 Dorog, a dinami-
kus és fenntartható fejlődés városa című pá-
lyázat támogatásával 
(Partnerségben a városért – TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00384), a Dorogi József Attila Mű-
velődési Ház és a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár 
előkészítésében, bonyolításában került kiírás-
ra.

35 éves városunk - 
Díjkiosztó és 
kiállításmegnyitóBirtokukba vették a gyerekek az új játszóte-

ret a Borbála lakótelepen, az Eötvös iskola 
szomszédságában. Hagyományos és fé-
szekhinták, csúszda, homokozó, mászóka, 
fedett pihenőpadok várják a gyerekeket és 
szüleiket a Borbálán. Napvitorlák és gumi-
téglákból készült ütésálló burkolat teszi 
biztonságossá a játszóteret.
Dr. Tittmann János polgármester a tér 
avatásán elmondta, hogy az ősz folyamán 
U-alakban növénysávot telepítenek a ját-
szótér köré, továbbá a fásítási program kö-
vetkező állomása - az Otthon téri Zöld Liget 
Futókör mellett - a Borbála lakótelep tár-
sasházaihoz tartozó közterületeken lesz.

Programok

Augusztus 26. 
14 óra - Bányásznapi megemlékezés a Dorogi József Attila Művelődési Házban

Augusztus 28. 
14 óra - Ünnepi szentmise Dr. Schmidt Sándor emlékére a Szent Borbála templomban

14:50 óra - Dr. Schmidt Sándor szobrának avató ünnepsége, koszorúzás a Schmidt-villa kertben (ÉDV Zrt.)

Augusztus 30. Augusztus 30. 
14:30 óra - Koszorúzás a Nemzeti Kőbányászati Emlékhelynél (Baumit Kft. főbejárata)

Augusztus 31.
6 óra - Zenés ébresztő Dorogon - Közreműködik a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara

9 óra - Koszorúzás az Otthon téri bányász emlékműnél

10 óra - A DOKI Zrínyi iskola megújult épületének átadási ünnepsége

10:30 óra - A Dorog35 pályázat díjátadó ünnepsége és kiállításmegnyitója a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Múzeumban. A Dorog35 pályázat a Széchenyi 2020, Dorog, a dinamikus és fenntartható és Helytörténeti Múzeumban. A Dorog35 pályázat a Széchenyi 2020, Dorog, a dinamikus és fenntartható 
fejlődés városa című pályázat támogatásával (Partnerségben a városért – TOP 7.1.1-16-H-2019-00384) 
valósult meg. 

16 óra - 25 éves a Freundeskreis Dorog Wendlingen és a Wendlingen Dorog Baráti Egyesület 
Műsoros ünnepség a Dorogi József Attila Művelődési Házban

Jubileum téri vigasság augusztus 30-szeptember 1. között  a Dorogi József Attila Művelődési Ház szervezésében.

69. BÁNYÁSZNAP
Dorog várossá nyilvánításának 35. évfordulóján 

Családi misére 
várják a híve-
ket
Családi-gyermek-ifjúsági mise indul vasár-
naponként 10 órától a dorogi Szent József 
templomban. 

Mindenkit vár szeretettel: Sándor atya

(a rajzot Győri Amanda készítette)
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A 69. Bányásznapon adták át az energetikai 
korszerűsítés során megújult Zrínyi iskolát. A 
Bányász Zenekar közreműködésével kezdő-
dött meg az ünnepség augusztus 31-én. Üd-
vözlő beszédet mondott térségünk országy-
gyűlési képviselője, dr. Völner Pál államtitkár 
és Popovics György, a megyei közgyűlés elnö-
ke, aki az ünnepségen adta át a Megyezászlót 
városunknak. 
Dr. Tittmann János polgármester megköszönte a 
tervezésben és kivitelezésben részt vett szakem-
berek munkáját, köszönetét fejezte ki dr. Völner 
Pálnak és Popovics Györgynek a Dorogon zajló 
városfejlesztési munkák, beruházások támoga-
tásáért. 

A Dorogi Kerékpáros Egyesület tagjai, a bá-
nyász túrájuk első állomásaként a felavatott 
Zrínyi iskolánál megálltak az ünnepség idejére 
és ajándék sporttrikókkal lepték meg dr. Völ-
ner Pált, Popovics Györgyöt és dr. Tittmann 
Jánost, továbbá Dorog testvértelepülésének, 
Wendlingen am Neckarnak polgármesterét, 
Steffen Weigelt.

Sitku Pál, a Zrínyi iskola igazgatója megköszön-
te az intézmény megújítását. A korszerű épüle-
tet szeptember 2-án több mint 350 gyermek és 
tanáraik vehetik birtokukba.

Átadták a megújult Zrínyi iskolát

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ:  
A megújult Zrínyi iskola átadása
A nyári ludak kiköltött fiókáit még 50-60 napig 
a szülők vezetik. Az utódgondozásban mindkét 
madár szerepet vállal. Nem ritka, hogy a nyári 
ludak egymás fészkébe belecsempésznek to-
jásokat és ugyancsak gyakran előfordul, hogy 
örökbe fogadják más családok fiókáit. Emiatt 
olykor extrém nagy számú fiókát vezető párok is 
megfigyelhetők. 
A felnövekedett vadludak Európa, Elő-Ázsia, 
Észak-Afrika tájait bejárják. Nyilván több nyel-
ven is gágognak. Mindamellett ezek madarak a 
szárnyalás nagyszerű szimbólumai.
A dorogi Zrínyi Ilona általános iskolában is szá-
mos gyermek fiókát nevelgettek az elmúlt évti-
zedek során. Tavaly 2018-ban volt 90 éve, hogy 
itt 1928-ban, az akkor még csak földszintes 
épületben  Dr. Román Sándorné, Morva Dóra 
tanítani kezdett.
Az idén augusztus elsején volt 70 éve, hogy a to-
vább fejlesztett iskola 1949 augusztus elsején a 
Zrínyi Ilona Állami Általános Leányiskola nevet 
kapta. 
A korábban földszintes épületet két emeletessé 
alakították át. 1949 augusztusában új névvel át-
adták, de még 1951-ben is dolgoztak rajta.
Azt hiszem, mi is így fogunk eljárni, hiszen a Pe-
tőfi iskola és a Zrínyi iskola energetikai felújítása 
nem tartalmazta a belső esztétikai, funkcionális 
felújítást.  Természetesen ettől a jövőben nem 
tekinthetünk el.
1949. augusztus 1-én Zrínyi Ilona Állami Általá-
nos Leányiskola elnevezést kap az intézmény. 
1949-ben kemény idők jártak.
A diósgyőri vasgyár munkásai szocialista mun-
kaversenyre hívták ki az ország valamennyi 
dolgozóját. Idegen hatalmak javára elkövetett 
kémkedés miatt vádolták meg Rajk Lászlót. E 
perrel kapcsolatban szólt a néphez Rákosi Má-
tyás, miszerint fokozni kell az éberséget. Ne csak 
a politika, de termelés frontján is légyen éber a 
kommunista. 
Ezt követően párt és kormány delegációval 
Moszkvába utaztak, hogy elvtársaikkal együtt 
ünnepeljék Sztálin 70. születésnapját
1949-ben a keleti, szovjet típusú kommunista 
diktatúra kiépítésének időszakában, a kom-
munista kultúrharc logikus lépése volt az intéz-
mény Zrínyi Ilonáról való elnevezése.
 Zrínyi Ilona családja és szövetségeseik a keleti 
hatalom segítségével harcoltak a nyugat ellen.
Zrínyi Ilona apját és nagybátyját is a Habsburgok 
elleni összeesküvés miatt fejezték le. Második 

férje, Thököly Imre kurucaival a törökök szövet-
ségeseként ostromolta Bécs városát.
A történelmi emlékezet azért avatta hősnővé 
Zrínyi Ilonát, mert két Habsburg generálissal 
szemben is, két éven át sikeresen védte Mun-
kács várát. Mint utóbb bebizonyosodott, mind-
ez hibás politikai stratégiának bizonyult.
A török birodalom összeomlását követően Zrí-
nyi Ilonát férjével együtt messze, Törökország 
ázsiai részébe, Nikodémiába száműzték.
Hamvait 1906-ban hozták vissza és a kassai 

Szent Erzsébet dóm kriptájában helyezték el.
E történelmi helyszínt ma Szlovákiába tett ki-
rándulással kereshetjük fel.
Mai történelmi ismereteink és tapasztalataink 
szerint jó kis döntés volt 1949-ben Zrínyi Ilonáról 
elnevezni egy iskolát.
Zrínyi Ilona élet történetében benne van az 
egész magyar sors, kelet és nyugat között inga-
dozó mai kétségeinkkel együtt.
Jó, ha egy iskola névadó, történelmi személyisé-
ge képes felhívni a figyelmünket történelmünk 
sorsdöntő üzeneteire.
De a történelem üzeneteinek megértéséhez is-
meretre, tudásra van szükségünk.
Azt kívánom tanárainknak, gyermekeinknek, 
családjainknak, hogy a Zrínyi Ilona iskola legyen 
képes ezen ismeretek, tudásátadására és le-
gyen képes a tudás befogadásához nélkülözhe-
tetlen szeretetteljes közeg kialakítására. Éppen 
úgy, mint ahogy a nyári ludak szeretettel terel-
getik kis fiókáikat.

Dr. Tittmann János
polgármester

Szoboravató a 
vízbányászoknál, 
koszorúzás az 
emlékhelyen

A dorogi bányásznapi ünnepségek a Bá-
nyász Szakszervezet szervezésében meg-
tartott bányász találkozóval kezdődtek 
meg a művelődési házban. 
Augusztus 28-án felavatták Dr. Schmidt 
Sándor szobrát a dorogi Schmidt-villa 
kertben. Az ÉDV Zrt. készíttette el tiszte-
letadása jeleként a mellszobrot, amelyet 
székhelyükön, a bányaigazgató egykori 
nyári lakának parkjában avattak fel. Ün-
nepi beszédet mondott dr. Völner Pál 
államtitkár, térségünk országgyűlési kép-
viselője, Glevitzky István, a Bányász Szak-
szervezet és a DSZKA kuratóriumának el-
nöke, az OMBKE helyi vezetője és Székely 
Ferenc Géza, az ÉDV Zrt. vezérigazgatója. 
A köszöntő beszédeket megelőzően a cég, 
a bányász szervezetek és Dorog Város Ön-
kormányzata, továbbá a Schmidt család 
leszármazottai is megkoszorúzták a Die-
nes Szilárd által készített képzőművészeti 
alkotást.
A vízbányászok mellett a kőbányászok is 
megemlékezést tartottak a 69. Bányász-
nap keretében. Megkoszorúzták a Nem-
zeti Kőbányászati Emlékhelyet, amelyet a 
Baumit Kft. állíttatott négy évvel ezelőtt. 
Az emlékműnél tiszteletüket fejezték ki 
politikusok, tisztviselők, a bányászati 
szervezetek képviselői.

Az esemé-
nyen köszön-
tőt mondott 
dr. Völner 
Pál, az Igaz-
ságügyi Mi-
n i s z t é r i u m 
államtitkára; 
dr. Tittmann 
János, Dorog 
város polgár-
mestere és 
Illy Gábor, a 
Baumit Kft. 
ügyvezetője. 



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

4 30. ÉVFOLYAM 9. SZÁM  2019. SZEPTEMBER

Dorog levegőjének minőségéről
A Környezetvédelmi Mérőközpont tájékoztatta a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy létszámhiány miatt nem tudnak napi jelentéseket küldeni. 

A határérték átlépésekkel kapcsolatban természetesen továbbra is 
azonnali tájékoztatást kap a Polgármesteri Hivatal. Augusztus 31-ig 
határérték túllépés nem történt Dorogon (a mért kéndioxid, nitro-
géndioxid, szénmonoxid, ózon és ülepedő por tekintetében).  

Fogadónapok
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester

DEÁK FERENC alpolgármester és 

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző

2019. szeptember 26-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadó-
napját a polgármesteri hivatalban.

Képviselők fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-86, 
beres.a@hdsnet.hu
Bokros László önkormányzati képviselő szeptember 25-én 16-17 
óra között a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban tartja fogadóóráját. 
Telefonon elérhető: 30/520-9615.
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első 
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében 
tartja fogadóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: 
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: 30/330-2622 vagy 33/431-
915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő: molnaralbert52@
gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő: 70/367-1099, polonyi.
zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő: sziglir@gmail.com

Testületi hírek
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 27-én tar-
tott rendkívüli ülésén az alábbi napirendekről döntött

Napirend: 

1. A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése 

2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megvá-
lasztása 

3. MTK szurkolók megkövetése

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 olvas-
hatják.

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;  
Címlapfotó: Nagy Anna Dorottya, Dorogi Programok         Következő lapzárta: 2019. 
szeptember 30.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

A tengernél muzsikált a 
Bányász Zenekar 

Augusztusban két nagysikerű koncertet adott Horvátországban a 
Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara. 
A „VI. Summer in Adria” fesztivál keretein belül képviselték Dorog 
városát. 
Nagyszerű hangulatot teremtettek Crikvenica és Novi Vinodolski vá-
rosokban a más országokból érkező kulturális csoportokkal karöltve.
Bohner Antal elnöktől, a zenekar oszlopos tagjától megtudtuk, hogy 
Magyarországot rajtuk kívül még a remek Matyó Táncegyüttes képvi-
selte, akikkel sikerült jó kapcsolatot kialakítania a zenekarnak. - Ki-
váló hangulatú utazáson vagyunk túl, reméljük még sok csodálatos 
helyre tudunk közösen eljutni! – mondta.
Fotó: Perge Dávid

A helyi választási bizottság 
tagjai

Magyar Ákos elnök,  
Faragóné Tóth Gabriella elnökhelyettes,  

Csiffáry Gabriella választott tag
Szabó-Berghauer Zoltán póttag, 

Holló Márta póttag

DOROG VÁROS SZAVAZÓKÖREI:
1. számú szavazókör címe: Közösségi Ház (Dorog, Esztergomi út 2.)

2. számú szavazókör címe: Közösségi Ház (Dorog, Esztergomi út 2.)

3. számú szavazókör címe: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeum (Dorog, Bécsi út 56.)

4. számú szavazókör címe: Petőfi Sándor Általános Iskola  
(Dorog, Iskola út 4.)

5. számú szavazókör címe: Petőfi Sándor Általános Iskola 
 (Dorog, Iskola út 4.)

6. számú szavazókör címe: József Attila Művelődési Ház (Dorog, Otthon tér 
1.)

7. számú szavazókör címe: József Attila Művelődési Ház  
(Dorog, Otthon tér 1.)

8. számú szavazókör címe: Zsigmondy Vilmos Gimnázium  
(Dorog, Otthon tér 3.)

9. számú szavazókör címe: Eötvös József Általános Iskola  
(Dorog, Borbála ltp. 8.)

10. számú szavazókör címe: Eötvös József Általános Iskola  
(Dorog, Borbála ltp. 8.)
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Napjainkban ritkán idézik Ernst Friedrich 
Schumacher ”Small Is Beautiful”, „A kicsi 
szép” címmel 1973-ban megjelent művének 
gondolatait.
Más időket élünk.

A központosított nagy rendszerek, a végte-
len fejlődés, a kíméletlen önérvényesítés 
kormányprogramokban, nemzeti politikák-
ban való megjelenése felmenti és bátorítja 
az önáltatás, a mohóság és telhetetlenség 
egyéni viselkedési mintáit.
Márpedig, a kicsi szép, mert emberléptékű, a 
végest a végtelennel, az önazonosság meg-
tartását az önfeladással harmóniába rende-
ző eszmeiséget tükröz.
Ezért fontos számunkra két európai kisváros 
Wendlingen am Neckar és Dorog barátsága, 
amit két kis csoport, a városok baráti egye-
sületei alapoztak meg.

Kicsik vagyunk, de nagyságunkat az bizo-
nyítja, hogy tragikus történelmi időszak 
szenvedés történeteinek emlékein is felül 
tudtunk emelkedni és örömöt, értékeket 
tudtunk egymás számára nyújtani az elmúlt 
25 év során.
Köszönet és tisztelet illet mindenkit, aki 
hozzájárult ezen 25 év során baráti egyesü-
leteink és városaink kapcsolatának gazdagí-
tásához.
Szeretnék két kis üvegtestbe ágyazott emlé-
ket adni az egyesületek vezetőinek. Remé-
lem, hogy az üvegen megtörő fényben szép 
emlékeik még ragyogóbban fognak felidé-
ződni.
Ne feledjük, hogy kicsik vagyunk, de a kicsi 
szép.
Ettől nagyszerű.
Dorog, 2019. 08. 31. 
  Dr. Tittmann János
 polgármester

25 éves barátság emlékére
Ünnepi köszöntő: A kicsi szép

Könnyű nyár 
esti muzsika 
Szép hagyomány városunkban, hogy a Do-
rogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
Bányász Zenekara „Könnyű nyár esti muzsi-
kával” várja a zenekedvelőket. A Zenepavi-
lonnál augusztus 18-án ismét megörvendez-
tették a dorogiakat.

Jubileum téri vigasság
koncertekkel, fellépőkkel

A 69. Bányásznap Ju-
bileum téri vigasságán 
péntektől vasárnapig 
koncertek, fellépők 
várták az érkezőket. 
A művelődési házban 
működő tánccsopor-
tok is ízelítőt adtak a 
közönségnek. A szom-
bat estét a tűzijáték 
után Kasza Tibor nagy-
sikerű koncertje zárta.

Elismerték  
Riegel Béláné munkáját
A Dorogon élő édesanyák és gyermekek érdekében végzett négy 
évtizedes munkája elismeréseként Riegel Béláné, városunk vezető 
védőnője a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Áder 
János Köztársasági Elnöktől. Gratulálunk!
2017-ben Dorog Város Önkormányzata „Az Év Egészségügyi Dolgo-
zója” kitüntetéssel ismerte el munkáját Semmelweis Napon.
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Mozgalmas, eredményes időszak áll mögöt-
tünk. Komárom-Esztergom megye dinami-
kusan fejlődik, sok tekintetben az élen járunk 
– mondta el Popovics György, a megyei köz-
gyűlés elnöke. 
„A gazdasági mutatóink az elsők közé emel-
nek, amihez nem csak a nagy beruházások 
szükségesek, de az itt élők szorgalma, tenni-
akarása is hozzájárul. Nagy lépéseket tettünk 
afelé is, hogy a településeink lakosságának 
életszínvonala javuljon, a szűkebb környeze-
tünk szebb és otthonosabb legyen, jó legyen 
itt élni. Örvendetes, hogy ebben a megyei 
önkormányzat által koordinált Területi- és 
Települési Operatív Program (TOP) forrásai is 
segítettek.” – fejtette ki.  

A megyei közgyűlés el-
nöke elmondta, a me-
gyei önkormányzatnak 
ugyanakkor nem csak 
a fejlesztési igények 
felmérése és vélemé-
nyezése, a TOP-os pro-
jektek koordinálása a 
feladata. „Azon dol-
gozunk, hogy további 
programokon keresz-
tül is hozzájáruljunk 
megyénk kiemelkedő 
eredményeihez, ame-

lyek tartósan az élvonalban tartanak minket! 
Támogatjuk a turizmusfejlesztést, és előké-
szítjük a kerékpárutak kiépítését. A megyénk-
ben működő nemzetiségi önkormányzatokra 
is különös figyelmet fordítunk. Kiemelt fela-
datunknak tekintjük, hogy a megyei közössé-
geket közelebb hozzuk egymáshoz. Legyünk 
büszkék településünkre, és arra is, hogy Ko-
márom-Esztergom megye az otthonunk! Eb-
ben a nyertes „Megyénk körül megyünk kö-
rül” című identitás projektünk segít minket. A 
program keretében megvalósuló  páros talál-
kozón a dorogiak Oroszlányt, a város értékeit, 
hagyományait és közösségeit ismerhetik meg 
közelebbről. A projekt lehetőséget biztosított 
megyezászlók adományozására is, melyet a 

város nemrég a bányásznapi ünnepségek ke-
retében vehetett át. Nagy öröm, hogy a város 
a Megyejáró Hódító Túra-sorozatba is bekap-
csolódott, az éjszakai túrára sokan voltak kí-
váncsiak. Bízom benne, hogy Dorog a megye 
segítségével még otthonosabb hellyé válik, 
és a két önkormányzat a következő években 
is együtt munkálkodik a város és megyénk 
fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt az erőt meg 
kell tartani és a jövőben arra használni, hogy 
az itt élők javát szolgálja! 
A megyei önkormányzat támogató döntésé-
vel a TOP keretében öt projekt nyert támoga-
tást a településen, összesen 740 millió forint 
érkezett a városba fejlesztésekre: 
• nagy örömmel használják a Petőfi iskola 

megújult épületét a gyerekek
• energetikailag korszerűbb lett a Zrínyi Isko-

la is, melyet a 69. Bányásznapon adtunk át
• hamarosan a Reimann Bányászattörténeti 

Miniverzum is megnyitja kapuit
• a Mária utca zöldben projekt keretében 

támogatásunkkal Dorog egyik legforgal-
masabb kereskedelmi utcájának területe is 
megújul

• a város nyertes pályázattal rendelkezik kö-
zösségfejlesztő programok megvalósításá-
ra is. 

Dorog fejlődése a megyei önkormányzat  
támogatásával

A bányásznapi ünnepségsorozat részeként 
került átadásra Dorogon a “Dorogi Zöld Kör” 
tárgyú, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00068 
azonosítószámú projekt megvalósításával 
egy specifikus célú rekreációs tér, amely a 
település sportkedvelő lakosságának nyújt-
hat új alternatívát az egészséges életmódhoz. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) CLLD keretében a TOP-7.1.1-
16-H-020-4 azonosítószámú, Környezet- és 
életmódprogram - zöld kör című projekt 
megvalósítására 54.167.000,-  forint Európai 

Uniós támogatást nyert Dorog Város Egyesí-
tett Sportintézménye.
A város egyik frekventált területén egy olyan 
találkozási pont létesült Dorogon, amely al-
kalmas korosztályfüggetlen szabadidős sport 
rendezvények, egyéni rekreációs tevékeny-
ségek fogadására, az egészséges életmód 
megőrzése, a közösségfejlesztés érdekében. 
A többfunkciós tér kialakításánál kiemelt 
szempont volt a környezettudatosság és az 
egészségmegőrzés a sport eszközeivel. A 
szakemberek a tervezés időszakában a futó-

pálya elhelyezésé-
re több területet 
is megvizsgáltak, 
és folyamatosan 
egyeztettek a Do-
rogi Futókör Egye-
sülettel.
Az egészséges kör-
nyezetben kiala-
kított 400 méter 
hosszú és 2 méter 
széles, korszerű 
(rekortán) burko-
latú futókör és a 

100 méteres – a gimnázium testnevelés óráit 
is kiszolgáló – gyorsító szakasz mellett kültéri 
fitnesz eszközöket tartalmazó parkrész is ki-
alakításra került.
A beruházás részeként pihenőpadok, sze-
métgyűjtő edényzetek szolgálják a rekreáci-
ós területre érkezőket. Ezen kívül az érintett 
területen, a futókör teljes hosszában korszerű 
kültéri lámpák is elhelyezésre kerültek, me-
lyek a sportolni vágyók biztonságát szolgál-
ják.
Az egészséges életmód hívei által létreho-
zott közösségek fejlesztése hosszútávú célja 
a városnak, melynek érdekében biztosítja 
számukra a szükséges feltételeket. A moz-
gásgazdag életmódra nevelés családi felté-
teleinek javítása érdekében – együttműködő 
intézményként – a futókör közvetlen szom-
szédságában működő önkormányzati óvoda 
biztosítja a sportolni vágyó szülők számára 
gyermekeik felügyeletét az intézményben.
Az Otthon téri zöld terület megújulása a vá-
rosrész arculatának pozitív irányú megítélé-
séhez is hozzájárul.
A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén 
belül valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

Befejeződött a „Dorogi Zöld Kör” fejlesztése
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Augusztus 27-én, a második dorogi vízilab-
da gálán jelentették be az Új-Hullám SE és 
a Bp. Honvéd SE között megkötött sport-
szakmai megállapodást úszás sportágban. 
Várhegyi Ferenc, a dorogi klub elnöke el-
mondta, hogy az együttműködés révén 
tervezhető sportolói karriermodellt tud-
nak kínálni a legtehetségesebb úszóiknak, 
arra az időszakra is, amikor iskolaváltás, 
vagy bármilyen egyéb ok miatt már nem az 
Új-Hullám SE-ben versenyeznek a sportoló-
ik. Imre Géza, a fővárosi klub sportigazgató-
ja elmondta, hogy a Honvéd érdeke, hogy 
vidéken is jó kapcsolatai, bázisai legyenek. 
Kovács Gábor, a Honvéd úszószakosztályá-

nak szakmai vezetője kiemelte, hogy nem-
csak kapni, hanem adni is szeretnének: az 
edzők közötti folyamatos szakmai kapcso-
lat mellett közös edzőtáborozásokra és a 
Honvéd versenyzőivel való találkozásokra 
is sor kerülhet.
Ezt követően a vízilabdások vették át a 
főszerepet. A Bp. Honvéd és a Vasas-Plaket 
férfi OB I-es csapatainak gálamérkőzése 
telt ház előtt zajlott le a Nipl Stefánia Uszo-
dában. A mérkőzés Bóbis Máté, a Vasas és 
Merész András, a Honvéd edzője szerint jól 
szolgálta a felkészülést és a vízilabda nép-
szerűsítését is. Az izgalmas találkozót a Bp. 
Honvéd SE 16-13-ra nyerte meg. 

Újabb együttműködés a  
Budapest Honvéd SE-vel

A Dorogi Sportcsarnok adott otthont a 
Dorogi Nehézatlétikai Club által rendezett 
KO-VA GÉP Kupa nemzetközi birkózó ver-
senynek. 
Csaknem 100 kis birkózó lépett szőnyegre 
az augusztusi hétvégén. Számos szlovák, 
szerb versenyző mérettette meg magát a 
magyar sportolók mellett. A DNC mintegy 
20 versenyzővel képviseltette magát. 
Dorogi versenyzők eredményei: 
Diák II. korcsoport (2008-2009): 26 kg Gó-
man Kevin 3. hely, 32 kg Kovács Edvin 2. 
hely, 35 kg Farnadi Mátyás 3. hely, 38 kg 

Torda Regő 1. hely, 46 kg Szivek Vajk 3. 
hely
Diák I. korcsoport (2006-2007): 29 kg 
Grósz Arnold 1. hely, 35 kg, Beták Bartal 
2. hely, 38 kg Mede Rajmund 1. hely, 42 kg 
Czompál Máté 3. hely, 50 kg Kátai Marcell 
1. hely, 54 kg Torda Kende 2. hely, 54 kg 
Benkő Csanád 3. hely, 58 kg Vörös Tibor 3. 
hely, 85 kg Kovács Márk 1. hely.
A csapatversenyt a Dorogi Nehézatlétikai 
Club nyerte.
A legjobb hazai versenyző díjat Torda 
Regő vehette át.

Nemzetközi birkózóversenyen 
remekeltek a dorogi sportolók

100 százalékos  
teljesítmény  
A felkészülés második szakaszának lezárá-
saként felnőtt kézilabda csapatunk részt 
vett a XX. Bükfürdő Kupán.
Augusztus utolsó hétvégéjén sorra szerezték 
a győzelmeket a mérkőzéseken a dorogi lá-
nyok. A vasárnapi döntőben a cseh-szlovák 
közös rendezésű extraligában játszó HC DAC 
Dunaszerdahely csapatával játszottak.
Dorogi ESE – HC DAC Dunaszerdahely 33-30 
(17-17)
Bona Gergő vezetőedző: Óriási dolog, hogy 
egy profi ligában játszó ellenfelet tudtunk 
ezen a találkozón felülmúlni, fizikálisan, tak-
tikailag és motiváltságban egyaránt! A baj-
noki rajtig van még mit csiszolni a játékun-
kon, úgyhogy a továbbiakban sem csökken 
a munka mennyisége. 
Hajrá Dorog!

„ A legnagyobbak is kis 
cipőben kezdték! „

Újra indul az 
Ovi foci
Célunk, hogy gyermeke testben, lélekben és 
szellemben egyaránt fejlődjön, sikerélmé-
nyekhez jusson, rengeteg játékkal.

A legkisebb korosztályt is az egészséges élet-
re, mozgás szeretetére nevelje.

Szeretettel várunk minden óvodáskorú kisfiút 
és kislányt, aki szeret mozogni, labdázni, ját-
szani. 

Edzések időpontja: hétfőn és szerdán  
16.30 órakor 

Edzések helyszíne: Eötvös iskola. 
(Az edzésekhez bármikor lehet csat-
lakozni)

Érdeklődni lehet: 
Szabó Ferenc 06-30-5083249

DOROGI FC



HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

HIRDETMÉNY 
 

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 
 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,  
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét. 

 

A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani. 
 

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe 
 történt felvételükről is értesítőt kapnak. 

 
 

Ajánlás 

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár 
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát. 

 

Egy választópolgár több listát is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen,  
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 


