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Rauscher György Díj-átadás, kiállítás és koncertek
a magyar kultúra dorogi ünnepén
Dorogon a nemzeti Himnuszunk születésnapján, a magyar kultúra napja ünnepi rendezvényén a művelődési ház alapkőletételének
95. és átadásának 90. évfordulójára emlékeztünk.
A városi ünnepség nyitányaként a Dorogi
Galériában a művelődési házhoz kapcsolódó csoportok, művészek alkotásaiból
összeállított kiállítást nyitotta meg Végh
Éva, Dorog Város Kulturális Közalapítványának kuratóriumi elnöke.

Beszédében elmondta, hogy az 1928-ra
átadott Munkásotthon klasszicizáló, monumentális épülete szentélye lett a bányamunkásságnak. Három könyvtára (altiszti,
munkás és levente) mellett, a zenekar,
számos műkedvelő csoport bázisa volt –
hangzott el a megnyitón. - Önképző körök,
dalárdák, színjátszó körök és muzsikáló
közösségek alakulnak.
Bánáti Buchner Antalnak köszönhetően,
aki három év alatt profi zenekart szervez, évtizedeken keresztül a zenéé volt a
főszerep. Szó volt Gogola Emil tehetséges
autodidakta festő, Árvai Ferenc, Heil Ferenc, Puxbaum Jenő, Furlán Ferenc, Hérics
Nándor és Kolonics Péter festőművészek
alkotásairól. Farkas Éva iparművész üvegtervező munkái, Végh Éva linometszete is
látható a kiállításon, Kucs Béla szobrászművész és Szilágyi Erzsébet alkotásai mellett.

A színházteremben dr. Tittmann János
köszöntötte az érdeklődőket. A polgármester beszédében kiemelte, hogy a
kultúra olyan komplex fogalom, amely
magában foglalja mindazt a tudást, képességet, művészetet és hitet, amelyet az
emberek a társadalom tagjaiként elsajátíthatnak.
A magyar kultúra napja alkalmat teremtett a Rauscher György Díj átadásának,
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amelyet 2018-ban Kolonics Péternek adományozta Dorog Város Képviselő-testülete.
Kolonics Péter diplomáját a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző karán szerezte, Keserü Ilona festőművésznő csoportjában. Mesterei voltak Lakatos József festőművész, Bencsik István,
Rétfalvy Sándor, valamint Morvai László
grafikus.
1988-óta Dorogon, az Eötvös iskola rajztanáraként dolgozik. Vezeti az iskola alkotókörét, illetve 1989 óta a József Attila
Művelődési Házban működő Dorogi Képzőművész Kört.
Rendkívül sikeres művészetpedagógiai
munkássága, amelynek bizonyítéka, hogy
kiérdemelte a „Díjokleveles Pedagógus”
címet.
Alkotókörével rendszeresen kiállít.
Évek óta tagja a jelentős múltú nyergesújfalui Kernstok Károly Művészeti Körnek.
Elsősorban akvarellezik, illetve olajfestékkel dolgozik, vászonra. Használja a tust,
pasztellt, a gouache-t, akrilt, készít tűzzománcokat. Kerámiatárgyakat, plaketteket, népi cserépedényeket készít.
Számos kiállítása volt már többek között
Sárváron, Dorogon, Budapesten, Székesfehérváron, Németországban.
2006-ban megfestette Csolnokon Xavéri
Szent Ferenc és Lisieuxi Szent Teréz kettősportréját, és Boldog IV. Károly secco
portréját.
2010-ben a „Hová mész csángó magyar” című képével a „Nyiss ránk” Komárom-Esztergom megyei képzőművészeti
pályázat fődíját nyerte el.
2011-ben Dorog Város Képviselő-testülete
az „Év pedagógusa” címet adományozta
szakmai munkája elismeréséül.
A Rauscher György Díjat városunk művészeti életének gazdagításáért Kolonics
Péter művésztanár vehette át. A díjátadás
után Dankó Kristóf, Dorog Város főépítésze tartott vetítettképes előadást a Munkásotthon Önsegélyező és Önművelő
Egyesülettől a művelődési házig címmel.

Az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei és
művésztanárai előadásában Kodály, Lehár,

Erkel műveket hallhattak az ünneplők, Faragó Dóra és Bodolai Péter előadásában.
Zongorán kísérte őket Berchy József.
A következőkben az 50-es, 60-as években
óriási sikerrel szereplő Blank Együttest
idézte meg Sasvári Katalin, Párma Csaba
és Kertai Mihály.

A könnyűzenei együttes nevét vezetőjéről, a tangóharmonikán, zongorán játszó
Blank Jánosról kapta. A zenekar 1950-ben
alakult. A formáció többször átalakult: Kertész Róbert dob, Schiller Sándor szaxofon,
Várkövi István klarinét, szaxofon, Kertai
Mihály trombita, Ámon György zongora,
gitár, Párma Csaba nagybőgő, gitár, zongora, ének, Bulhardt Vilmos harsona, Zahovai
Viktória ének, Kovács Rudolf ének, Hening
Ede ének, Sasvári Kati ének. Big Band típusú összeállításban dolgoztak, neves énekeseket – például Korda György, Koós János,
a Záray-Vámosi kettős – kísértek. Dorogon
nagy sikerű sorozatuk volt az „Ötórai tea”

című rendezvényük.
A Magyar Kultúra Napjának műsorát Lattmann Béla és Barátainak nagysikerű koncertje zárta.
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Megkezdődött a birkózócsarnok építése
lót ideiglenesen lezárta a kivitelező cég, mivel az építkezés során
az anyagok elhelyezésére és felvonulási területként használják. A
sportcsarnokba érkezők a Munkás utca felőli parkolót használhatják a következő hónapokban.
Az edzőcsarnokként funkcionáló új sportintézmény ünnepélyes
átadása szeptember első hétvégéjén, a 68. bányásznap keretében
lesz.
A részben kétszintes kialakítású, lapostetős kivitelezésű épület
földszinti részén szociális blokköltözők, fürdők, a küzdőtér és tároló
helyiség kap helyet. Az emeleten irodát, illemhelyeket és teakonyhát alakítanak ki. Az öltözők és a tárolóhelyiség feletti részen tartalék területet alakítanak ki.
A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2017 végén megkezdődött a birkózócsarnok kivitelezése az Iskola utcában. A beruházás
az önkormányzati önrész mellett a MOB által kiemelt sportágak
sportlétesítmény-fejlesztési támogatásával valósul meg.
Az elmúlt hetekben látványosan megkezdődött az építkezés a Városi Sportcsarnok melletti, régi salakos pálya területén. A kivitelező
cég legyártatta és elhelyezte az alapkelyheket és a betonpilléreket
a területen.
Szenczi Gyula, a Műszaki Osztály vezetője elmondta, hogy a csaknem 1000 négyzetméteres épület vázszerkezete a pillérek elhelyezésével elkészült. A vázszerkezet elemeinek behelyezéséhez – azok
méretei miatt - speciális autódarura volt szükség. A következő hetek feladata a vázkitöltő falazat elkészítése lesz.
A lakosságot is érinti, hogy a Városi Sportcsarnok előtti parko-
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SAJTÓKÖZLEMÉNY		
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS A
PETŐFI SÁNDOR ISKOLÁBAN
134 millió forintos támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
számú, “A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex
energiahatékonysági fejlesztése” című projekt megvalósítására.
A megyei önkormányzat támogatásával uniós forrásból a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2018 szeptemberére épületenergetikai korszerűsítés
valósul meg a DOKI Petőfi Sándor Tagiskolában. A megyei önkormányzat támogató döntésének köszönhetően elvégezhető lesz az épület energetikai felújítása, a homlokzat utólagos
hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a napelemes rendszerek telepítése, valamint a földszinti rész akadálymentesítése.
A 134 millió Ft-os pályázati forrásból a Petőfi-iskola komplex
energetikai korszerűsítése 2018 őszére készül el.
További információt a dorog.hu weboldalon olvashatnak a
projekttel kapcsolatban.
A projekt a Széchenyi2020 Program keretén belül valósul meg.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS A
ZRÍNYI ILONA ISKOLÁBAN
150 millió forintos támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019 számú, “Energetikai
korszerűsítés a Zrínyi Iskolában Dorogon” című projekt megvalósítására.
A megyei önkormányzat támogatásával uniós forrásból a Területés Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2019-re
épületenergetikai korszerűsítés valósul meg a Zrínyi Ilona Általános
Iskolában. A megyei önkormányzat támogató döntésének köszönhetően elvégezhető lesz az épület energetikai felújítása, a homlokzat utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a napelemes
rendszer telepítése, valamint a földszinti rész akadálymentesítése.
A 150 millió Ft-os pályázati forrásból, valamint önkormányzati saját
forrás kiegészítéssel a Zrínyi Iskola komplex energetikai korszerűsítése 2019-re készül el.
További információt a dorog.hu weboldalon olvashatnak a projekttel kapcsolatban.
A projekt a Széchenyi2020 Program keretén belül valósul meg.
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete a január 26-án megtartott testületi ülésen az alábbi napirendekről döntött
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 7/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (I.26.)
önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat
által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló …./2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítása
5.) Dorogi Buzánszky Jenő Stadion rekonstrukciója
6.) A Dorog, külterület 0292/30 hrsz. ingatlan adásvételi szerződése
7.) A Dorogi Gyógyszergyártók Természetjáró Egyesületének végelszámolása
8.) Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
9.) Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
10.) Dorogi Szlovák Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
11.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2018. évi éves zárva tartása
12.) Döntés a dorogi óvodák 2018/2019. nevelési évre való beiratkozás
időpontjáról
13.) Döntés Dorog város óvodáinak nyári zárva tartásáról
14.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum éves zárva
tartása
15. Iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
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.

Dorog város levegőjének minősége a
mérések alapján
2017. december 24. és 2018. január 23. között
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
1,00 μg/m3
előírt határértéke:
125 μg/m3
a mért átlag a határérték: 0,80 %-a
2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke:
Nem érkezett adat
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
1533,23 μg/m3
előírt határértéke:
5000 μg/m3
a mért átlag a határérték: 30,66 %-a
4. Ózon (O3)
átlagértéke:
41,94 μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték: 34,95 %-a
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
25,00 μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték: 50,00 %-a
Határérték túllépés nem történt.
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FOGADÓNAPOK

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. február 22-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját
a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen
elérhető: 30/947-7186, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban február 21-én, valamint március 7-én tartja fogadóóráját 16-17 óra között. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében
tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető:
30/296-9711, finta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő telefonon elérhető. Tel.:
30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő telefonon elérhető.
Tel.: 30/993-4599
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő februárban telefonon
és e-mailen elérhető. Telefon: 70/367-1099, e-mail: polonyi.zsolt@
jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető:
70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő telefonon elérhető:
30/970-8203.

Pályázati felhívás
1.) A támogatás célja: felsőoktatási rendszerben, nappali tagozaton dorogi tanulók támogatása.
2.) Támogatásban részesíthető aki:
- dorogi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöltött
legalább egy sikeres félévet igazol,
- igazoltan beiratkozott a következő félévre,
- akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább jó (3,51) átlagot eléri,
3.) Pályázat benyújtásának rendje:
- a pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani a marosandi@dorog.hu e-mail címre.
- a formanyomtatvány személyesen az Emberi Erőforrás
Osztályon kérhető, valamint Dorog Város Önkormányzat
hivatalos honlapjáról tölthető le (www.dorog.hu),
- a pályázat meghirdetésének időpontja évente két alkalom:
március 1. és október 1.
- a pályázat benyújtásának határideje március 10. 15.00 óráig, és október 10. 15.00 óráig, a határidő elmulasztása jogvesztő.
4.) A pályázathoz csatolandó igazolások:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító
igazolvány, útlevél, kártya típusú vezetői engedély),
- lakcímigazolvány,
- hallgatói jogviszony igazolása,
- leckekönyv másolata
5.) A pályázat elbírálásának rendje:
- A pályázat döntés előkészítését Dorog Város Önkormányzat
Emberi Erőforrás Bizottsága végzi. A támogatás odaítélésére a pályázati felhívásnak megfelelő első 50 fő esetében kerül sor.
- A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a márciusi, illetve az októberi ülésén dönt.
- Pályázati támogatás mértéke: 10.000- Ft/hó/fő

29. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2018. FEBRUÁR

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Alkotás, tehetséggondozás, műhelymunka a
Zrínyi-iskolában, Zsolnai értékteremtő alapelveivel
Tehetséggondozás, kreatív alkotómunka,
szakértelemmel végzett kutatómunka – csak
néhány a Zsolnai-pedagógia szótárából. A Zrínyi-iskolában megtanulhattuk Zsolnai József
programgazdától, Kovács Lajos tanártól, iskolaigazgatótól, aki több mint két évtizeden át gazdagította ezen alapelveket saját értékteremtő
pedagógia munkájával. Az ő nyomdokaikban
járva folytatjuk a tehetséggondozó munkát, s
határokon átívelő versenyeken mutatjuk meg
magunkat, ezer szállal kötődve az ő tanításukhoz.
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Europe Direct Információs Hálózat, a Szegedi Egyetem Germán Filológiai Intézete
által hirdetett „Európa Ifjú Költője” német-magyar-angol versfordítói pályázatán Bauer Nóra német, Sajtos Liliána és Zimmerer
Blanka angol verset fordított. Blanka, a Gwendolyn Brooks: The
bean eaters című versfordítással különdíjat és dicséretet kapott.
Mindhárman hetedikesek, s legfiatalabb fordítókként dolgoztak a
gimnazista és egyetemista mezőnyben.
A magyar kultúra napja tiszteletére a Palóc Társaság által XXII. alkalommal kiírt esszéíró pályázaton Csizmadia Dóra (7.b), az általános
iskolás korosztályban a „Miért
vérzett
annyi
hős fiad? – A háborúk
emlékei
családunkban,
környékünkön”
témakörben második díjat nyert.
A Duna Palotában részleteket
olvastak fel Dóri
munkájából is. Mi felkészítők, kézbe kaptunk egy kiadványt is,
melybe az elmúlt négy év legsikeresebb dolgozatai kerültek. Nagy
örömünkre, egy korábbi diákunk, Molnár Ábel: Fel a kalappal c. es�széje is olvasható a kötetben.
A Kodály-év alkalmából, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. és a Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár Kodály nyomában címmel hirdetett online, kreatív játékot. A „Dorogi quintett” csapata három gyermekből és két felnőttből
állt össze – Kovács Lili Tamara, Szezech Hanna, Zimmerer Blanka
7.b osztályos tanulóinkból és Kovács Klára, Széher Edit pedagógusokból -, hogy a több mint 170 csapattal bizonyíthassa, Kodály
méltó gyermekei. A három forduló kihívásokban gazdag volt: zenetörténeti fejtörőkön dolgoztunk, új szöveget írtunk egy általunk
kedvelt Kodály Zoltán által gyűjtött népdalhoz, melyet az iskola tanárai és diákjai közösen énekeltek fel és röpítettek szét az éterben,
elérhetővé téve mindenki számára az
alkotást, majd egy
illusztrációt készítettünk a Zöld erdőben c. gyermekkari műhöz. Végül
eme alkotásunkkal
nyertük meg a 3.
fordulót. A csapat
az 50 ezer forintos
könyvutalvány mellé álomhétvégét is
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nyert Kecskemétre, ahol nagyszabású gálakoncerten vehettük
át a díjat, oklevelet.
Büszke vagyok a tanítványaimra, az iskolámra. Nem csak az
eredményeinkre, hanem arra a
példás összefogásra, segítőkészségre, amit a kollégáim és a szülők nyújtanak nekünk ezekben a
versenyekben. Ne becsüljük alá
a tanárok motiváló erejét, példamutatását. A Zsolnais alapelv, miszerint: „mindenki tehetséges valamiben”, a pedagógusra is
érvényes. Szakos kollégáim, lelkes tanító nénik, diákjaink, büszke
szülők közös sikereiről adtam hírt.
Kovács Klára tanító

ERASMUS+: Aktív
programok és a vita állt
a középpontban

December 27. és január 4. között lehetőséget kaptam egy budapesti egyesülettől, hogy csoportvezetőként részt vegyek a ’Do you
agree?’ nevet viselő nemzetközi ifjúsági cserén Lengyelországban.
Hat fős magyar csapatunk öt nemzet fiataljaival találkozott Csehországból, Romániából, Litvániából, Ciprusról és Lengyelországból,
annak érdekében, hogy egy hét alatt különböző, nem formális tanulási módszerekkel fejlesszük egyéni kommunikációs képességeinket. Megismerkedtünk a LARP és az oxfordi vita módszertanával.
A számos aktív program és a csoportmunka során pedig hamar ös�szekovácsolódott a csapat.
Szeretném, ha eljutna az információ a helyi fiatalokhoz is, hogy az
Erasmus+ már minimális ráfordítással is remek lehetőségeket tartogat a 13-30 év közötti fiatalok számára.
Balázs Bernadett
dorogi lakos

Csatára fel, győzni kell!
– témanap a Petőfiben
Haza és Haladás címmel témanapot szervez a DOKI Petőfi iskola
március 14-én. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként a jó gyakorlatot szívesen ajánlják érdeklődő pedagógusoknak.
- Iskolánkban nagy hagyománya van az 1848-49-es forradalom és
szabadságharchoz kötődő programoknak. Idén immár harmadik
alkalommal szervezzük meg a témanapot, amelynek mottója: Csatára fel, győzni kell! 16 helyszínen forgószínpadszerűen, játékos
formában ismerkednek meg a 170 évvel ezelőtti eseményekről.
Felelevenítjük a nagy csaták helyszíneit, előkerülnek a lúdtollak,
amelyekkel korabeli verseket másolhatnak a gyerekek, megismerkedhetnek a tábori konyha és kórház világával is.
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Sáska Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok
Következő lapzárta: 2018. február 28. Címlapfotó: Kapa Melinda
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Felsőboldogfalván, a magyar kultúra napi ünnepen
mutatkoztak be a dorogi művészek
Felsőboldogfalva polgármestere, majd dr.
Tittmann János, Dorog polgármestere mondott köszöntőt, mindketten a nap jelentőségét, illetve a közös ünneplés fontosságát
hangsúlyozták beszédükben.
A kulturális műsor a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola énekeseinek és zongoraművészének
előadásával kezdődött. Ezt követte Farkas
Balázs, a helyi Fülöp Áron Általános Iskola diákjának szavalata. A műsor az alig másfél éve
alakult Iglice néptánccsoport ünnepi előadásával folytatódott.
Doroggal közösen rendeztek Felsőboldogfalván ünnepséget a Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 21-én.
Miután tavaly Dorogon mutatkoztak be a
magyar kultúra napján a felsőboldogfalvi
művészek – a néptáncosok és Farcádi Sándor
Levente festőművész – idén városunkból utazott delegáció a székelyföldi testvértelepülésre. A művelődési házban – a kultúra napja
alkalmából először - megtartott ünnepséget a
Felsőboldogfalváért Egyesület a helyi önkormányzattal közösen szervezte meg.
A Himnusz eléneklése után Sándor József,

Egy rövid szünet után dr. Hermann Gusztáv
Mihály egyetemi docens, történész tartott

In memoriam Puchner Ferenc
Január utolsó napján elhunyt Puchner Ferenc.
Puchner Ferenc 1930. május 18-án született Dorogon. Építészmérnök oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. A Dorogi
Szénbányák Vállalatnál dolgozott, volt műszaki ellenőr, a Beruházási Osztály vezető-helyettese, a Karbantartási és Építési Üzem
főmérnöke, a vállalat központjában csoportvezető, megbízott osztályvezető.
1971-től a Tervező Iroda főmérnöke, majd nyugdíjazásáig (1993)
igazgatója. 1989-től a város főépítésze.
Tanácstag 1971-1981 között, 1973-1989 között a Dorogiak Dorogért
mozgalom titkára. Képviselő-testületi tag 1990-1994, majd 1998-2002 között.
1994-ben Puchner Ferenc nyitotta meg nagy elődjének, Gáthy Zoltánnak dorogi emlékkiállítását, amely méltón reprezentálta a település arculatteremtő építészének munkásságát. Az,
amit Gáthyról összefoglalóan állított, igazán illett saját magára is: Életrajzi adataiban meghökkentett szakmai és nem szakmai pályafutásának sokrétűsége, sokszínűsége, ami egy tehetséges ember munkához való alkalmazkodó képességeit is bizonyítja.
Alapítója a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesületnek. 1998-2005 között a Német Nemzetiségi
Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
A dorogi sváb nemzetiség hagyományairól, eseményeiről fotókat, dokumentumokat, tárgyakat gyűjtött, amelyek a Tájház gyűjteményének alapját képezte.
Családi kapcsolatai miatt erős szálak fűzték németországi testvértelepülésünkhöz, Marienberghez. Segítette és erősítette Dorog hivatalos kapcsolatát a német várossal.
Katalogizálta a dorogi temetőben fellelhető német síremlékeket.
Iránymutatásai alapján újították fel a Német Nemzetiségi Tájház épületét az ezredfordulón.
2006-tól Esztergomban élt.
Jelentősebb munkái: Kesztölc, Hősök tere, Dorogon a Jubileum tér, a Hősök tere II. világháborús emlékkövei, a Hűségnyilatkozat emlékkő és a Templom téri kitelepítési emlékmű építészeti tervei, a temető díszburkolatának terve, dorogi kálvária stáció terve, Petőfi-emlékmű
rekonstrukciós terve.
Kitüntetései: üzemi, vállalati, közéleti elismerések; Munka Érdemrend ezüst és arany fokozata, Pro Urbe Díj, Dorogiak Dorogért Emlékplakett.
Dorog Város Önkormányzatának Emlékezés – Erinnerung című kötetében, 2017-ben jelent
meg a vele készült utolsó interjú, amelyben a dorogi sváb szokásokról, felmenőiről és a kitelepítésről beszélt.
Dorog Városa saját halottjának tekinti Puchner Ferencet. Tisztelettel búcsúzunk tőle!
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előadást a székelyek eredetéről.
A székely himnusz eléneklése után az érdeklődők a dorogi – Kapa Melinda, Kolonics
Péter, Szax Olivér és Végh Éva - és a helyi festőművészek (köztük Istók Emőke) alkotásaiból nyílt kiállítást tekinthették meg.
A testvértelepülésen töltött hétvége alatt
a dorogi delegáció megtekintette az uniós
forrásból a Reformáció 500. évfordulójára
elkészült emlékparkot, amelyet a református
templom (címlapon) mögötti területen létesítettek. A templom belső felújítását tavaly
önkormányzatunk is támogatta.
Felsőboldogfalva és Dorog idén augusztusban ünnepli a testvértelepülési szerződés aláírásának ötödik évfordulóját.

Új utat, buszmegállókat
terveznek
Közmeghallgatást tartott a városháza dísztermében a megyei közlekedés felügyelet a vasút beruházással kapcsolatban.
Az egész várost érintő fejlesztés során 2 x 3 buszöblöt alakítanak ki a vasútállomás melletti felszámolt vasúti sínek területén, amelyek méretei a
csuklósbuszok kényelmes beállására is alkalmasak lesznek. A MÁV és a város részéről is egyöntetű
igényként mutatkozott, hogy egy szintre helyezzék
a buszperonokat, a vasúti peronokkal. A buszmegállókat pedig a vasútállomáshoz közelebb alakítják
ki.
A Hantken Miksa utca minimális szélesítéséről és
a vasút előtti térrel való összekötéséről is szó volt.
A vasúti pályával párhozamosan új utat alakítanak
ki, amely az Esztergomi úthoz a Richter főportával
szemben körforgalommal csatlakozik majd. A Richter gyár a dolgozói részére új parkolót alakít ki az
üzem területén.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
előírja, hogy az önkormányzatoknak biztosítani
kell ügyeik elektronikus intézhetőségét.
Dorog Város honlapján a www.dorog.hu címen elérhető az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos
felület, ahol az ügyintézéssel kapcsolatban bővebb
tájékoztatást is nyújtunk.
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Egerben felkészülési tornán jártak kéziseink
Január 20-21-én NB II-es felnőtt kézilabda csapatunk részt
vett az egri Dobó Kupán. Nagy megtiszteltetés számukra,
hogy az NB I/B-s felkészülési tornán játszhattak, kiemelkedő csapatok ellen léphettek pályára.
Bona Gergő edző így értékelte a mérkőzéseket: „Úgy gondolom, hogy több szempontból is nagyon értékes tornán
vagyunk túl. Nagyon sokat tanultunk a mérkőzésekből. Az is
kiderült, hogy nem vagyunk már messze az NB I/B-s szinttől, de talán pont azt a legnehezebb megugrani, ami még
hátra van. Fegyelmezetten és lelkesen dolgozunk tovább és
hiszünk abban, hogy az idei bajnokságban meg tudjuk majd
valósítani céljainkat! Optimizmussal tekinthetünk a jövőbe,
ha figyelembe vesszük, mennyire fiatal a csapatunk. A tornán két 17 éves és egy 15 éves játékos volt a kezdő csapatban. Köszönöm a lányoknak! Tudom, ez a torna nagy erőt
adott a ránk váró munkához!”

Életmódváltás
sportos támogatással
Csatlakozzon megújult
programkínálatunkhoz
FEBRUÁR
Február 5. és 9. között naponta
9.00- tól 12.00 óráig a belépő mellé ingyenes szaunahasználatot
biztosítunk a Nipl Stefánia Uszodában a programban résztvevőknek.
Február 23-án, pénteken 16
órától Kálmán Anita vezetésével
megismerkedhetnek a do-in tornával a Kristály Szépségházban.
Az öngyógyító torna egyenesen
Japánból, a hosszú élet országából érkezett hozzánk és segítségével harmonizálhatóak a testi-lelki
panaszok.

MÁRCIUS
Március 8-án, csütörtökön 15
órától a Nipl Stefánia Uszodában
jó hangulatú vízi tornával várja az
érdeklődőket Lukács Erika.
Március 28-án, szerdán 9.00 és
12.00 között a Kristály Szépségház
sóbarlangjában kínálunk felfrissülést.

Legyél fittebb 2018-ban! címmel életmódváltó programot indít a sportintézmény. Szekér Zoltán sportigazgató beszélt a tervekről.

ÁPRILIS
Április 5-én, csütörtökön 9.00 és
12.00 óra között a Nipl Stefánia
Uszodában azokat várja Fülöp
Panni, akik szeretnék a talpukat
vagy a hátukat átmasszíroztatni.
Áprilisban Farda Zsuzsa vezetésével egy könnyed, tavaszi tekerést kínálunk a sportosaknak. A
biciklitúra részleteiről később tudunk felvilágosítást adni.

MÁJUS
Május 8-án, kedden 10.00 órakor
Kruzslik János várja a LógaTó bejáratánál azokat, akik egy vidám
hangulatú sétán szeretnének
részt venni.
Május 24-én, csütörtökön 9.00 és
13.00 óra között Kerényi Zsanett
a Hősök terén különleges halpedikűrt kínál az érdeklődőknek.

JELENTKEZNI LEHET:
Személyesen a Nipl Stefánia Uszodában (2510 Dorog, Iskola út 9-11.).
Telefonon a 06 33 503 316-os telefonszámon.
E-mail-ben a sportszervezo@dorog.hu címen.
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Sportos év lesz a 2018-as év a lakosság számára?
Népszerű programjaink mellett újabb programokkal szeretnénk tovább színesíteni a dorogiak számára elérhető
sportolási lehetőségek, események palettáját. Ezeknél a
rendezvényeknél nem az élsportolók a célközönségünk,
hanem azok, akik szeretnék magukat jól érezni, élményt
szeretnének szerezni maguknak és a családjuknak. Érdemes lesz figyelni a következőkben is a Dorogi Sport oldalát,
hiszen folyamatosan tudósítunk a friss rendezvényekről és
mozgáslehetőségekről. Az eseményeket és lehetőségek
számát tekintve, az egyik legsportosabb év lesz az idei.
Milyen újdonsággal készül a Sportiroda idén?
Egy egészen új programot indítunk el hamarosan a helyi
sportlétesítményekkel és klubokkal együttműködve. A
‘Legyél fittebb 2018-ban!’ elnevezésű életmódváltó programunk márciustól májusig fog tartani és reméljük nagy
érdeklődésre tart majd számot. Céljaink között szerepel,
hogy egy évben kétszer indítsuk útjára a programot, segítve ezzel azokat, akik változtatni szeretnének az életmódjukon és egészségesebben szeretnének élni.
K. Cs.
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója
alkalmából szervezett
MÁRCIUS IDUSÁN
című
TÖRTÉNELMI SÉTÁRA,
amely során megidézzük a
Nemzeti Múzeumnál, Landerer nyomdájánál és
Táncsics kiszabadításánál történt eseményeket,
a huszártoborzást.
Találkozó az Otthon téren
március 15-én 10 órakor.
A történelmi séta végállomása a Petőfi tér lesz,
ahol köztéri szobor-avatással és
koszorúzással tisztelgünk a hősök emléke előtt.

DOROG
2018. MÁRC.
JÓZSEF ATTIL24. 18.00
MŰVELŐDÉSI A
HÁZ

JEGYÁR: 2500 FT

A Magyar Vöröskereszt
Esztergom-Dorog Területi Szervezete

VÉRADÁST

szervez a
Dorogi József Attila Művelődési Házban.
Időpont: 2017. december 20. 10-18 óra

