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Dorog Város Ba-
rátainak Egye-
sülete januári 
ülésén Dankó 
Kristóf városunk 
főépítésze tar-
tott vetítettké-
pes tájékoztatót 
az elmúlt évek-
ben elkészült, 
illetve a közeljö-

vőben átadandó beruházásokról a városfej-
lesztési koncepció mentén.
Szó volt a „dorogi körút” – Bécsi út, Eszter-
gomi út, Hantken Miksa utca, Köztársaság, 
Iskola és Mária utca – által határolt terüle-
ten teljesülő fejlesztésekről. A 2014-ben 
átadott Gáthy Zoltán Városi Könyvtárról, a 
2015-ben átadott Schmidt Sándor Agoráról, 
a vele szemben az idén bányásznapra elké-

szülő Zrínyi iskola energetikai felújításáról, 
majd az Esztergomi úton épülő Reimann 
Bányászattörténeti Miniverzumról szólt a 
főépítész. A Hantken Miksa utca vége nem 
zsákutcaként jelenik majd meg a közeljö-
vőben, hanem a vasútállomás megújult 
épülete előtt, térré szélesedik ki, aztán be-
letorkoll a Richter Gedeon Nyrt. volt parko-
lójánál az Esztergomi útba – egy oválisan 
elnyújtott körforgalommal. 
Szó volt a megújult Iskola utcai városrész-
ről, amely olyan élhető környezettel aján-
dékozta meg az ott sportoló, iskolába járó 
fiatalokat és természetesen az idősebbeket 
is, amely európai uniós színvonalú, mind a 
zöldfelületeket, mind pedig az épületek ki-
alakítását-felújítását tekintve. 
Sokak számára jelenthet megoldást a Do-
rogra költözéssel, a családi ház építésekkel 
kapcsolatban, hogy az önkormányzat a te-

mető fölött, a Csolnoki út végénél több mint 
két tucat telket szeretne kialakítani a közel-
jövőben. Ehhez jó alapot teremt települé-
sünk készülő új szabályozási terve, amely 
lehetőséget ad erre. 
Dankó Kristóf beszélt arról is, hogy a Mária 
utca felújítása során a Bécsi útról a Rákóczi 
utcai elágazásig egyirányú forgalmi rendet 
alakítanak ki az autósok részére. A kétszin-
tes növénysáv és az út vonalvezetése, a par-
kolók kialakítása csillapítja majd a forgal-
mat a kereskedelmi övezetben. 
A közterületi zöldterület-fejlesztés kiala-
kítását kiemelkedően fontosnak tartja, 
amelyre városunk teljes közigazgatási terü-
letét átfogó koncepciót szükséges kialakí-
tani, amelyet lépésről-lépésre valósítanak 
majd meg. Növényzettel, utcabútorokkal 
tehetjük még élhetőbbé Dorogot. 

Dorog az élhető város – Beruházásokról,  
fejlesztésekről tartott előadást a főépítész

A Menő menzák az iskolákban című pályázat-
nak köszönhetően az egészséges étkezést és 
életstílust népszerűsítő programokat szer-
vez a zrínyis gyerekeknek az intézmény Te-
hetség el nem vész Közművelődési-oktatási 
Alapítványa.
Legutóbb január 11-én az 5.b és a 4.b osztály 
vett részt azon az előadáson, amelyet Hart-
mann Gabriella dietetikus tartott a táplálko-
zási eredetű betegségekről. A gyerekek miu-
tán meghallgatták az előadást osztályaikban 

gyümölcsökből, zöldségekből szobor-álla-
tokat készítettek. A nagy sikerű rendezvény 
végén a legügyesebbeket díjazta az iskola 
vezetősége. 
Mint korábban megírtuk a mintegy 20 millió 
forintos pályázat eredményeként a Zrínyi 
iskolában egészséges életmód támogató 
témanapok, infrastrukturális beruházás va-
lósul meg. A program 2018 szeptemberében 
indult és két éven keresztül tart, mintegy 100 
zrínyis tanuló részvételével.

Sikeres gimnázi-
umi pályázatok
A Zsigmondy gimnázium tanulói négy si-
keres pályaművet nyújtottak be azt EFOP-
1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése 
a közösségek fejlesztésével  tárgyú fel-
hívás keretében az „Önként Tessék!” – 
többgenerációs önkéntes program című 
pályázatra. A projekt önkéntes közösségi 
akciókat és önkéntes kisközösségek mű-
ködését támogatja. 
A pályamunkáknak köszönhetően barát-
ságosabbá válnak a zsibongók, tavasszal 
tujaültetésre kerül sor az udvaron, és a 
Zsigmondy Röplapda Klub működését 
segíti a megnyert támogatás. 

Illusztráció

Gyümölcsből, zöldségből  
készültek a szoborállatok

Ady másképpen címmel előadássorozatot 
indított a városi könyvtár a költőfejedelem 
emlékére, halálának 100. évfordulója alkal-
mából. A sorozat – címéhez igazodva – arra 
vállalkozik, hogy Ady Endrét az eddigiekhez 
képest lehetőleg más szemszögből mutassa 
be a dorogi közönségnek. Elsőként két nagy 
Ady-rajongó vállalkozott kérésünkre, hogy 
kedvenc költőjüket a saját szempontjaik és 
élményeik alapján közelítsék meg, illetve 
mindezt az érdeklődő közönséggel is meg-
osszák.
2018. január 24-én, csütörtökön 17 órakor 

Dr. Bartalos József és Dankó József voltak a 
könyvtár vendégei és előadói. Az Ady-fakto-
ron túl egy országos jelentőségű képeslap-
gyűjtemény válogatott, érdekes és jelentős, 
a költő vonatkozásában összeállított darab-
jai szolgáltak vetített háttérként, ugyanak-
kor természetesen tematizálták is az előa-
dásokat. Bartalos József gyűjteményéből 
először korabeli képeslapokat láthattunk 
többek között Adyról, Nagyváradról, Párizs-
ról és Nyergesújfaluról is, ahol a költő barát-
ját, id. Kernstok Károly avantgárd festőmű-
vészt látogatta meg egy szüret alkalmával. 

A személyes hangvételű beszámolót Cseh 
Tamás dalai és Latinovits Zoltán szavalatai 
színesítették. A második etapban – szintén 
többnyire képeslapok alapján – Ady olasz-
országi útja tárulkozott elénk, valamint új 
„szerelme”, Róma. A Via Venetón, a Hotel 
Imperialban lakott Lédával, már kapcso-
latuk vége felé. Ott jártának emlékét már-
ványtábla is őrzi ezzel a felirattal: „Ebben a 
szállodában szállt meg Ady Endre, a magyar 
nemzet sorsának, vágyainak és álmának 
költője.” Dankó József tolmácsolásában az 
itáliai útról és Adyról egyéb irodalom- és 
kultúrtörténeti adalékokat hallhatott a kö-
zönség.
A telt házas közönségtalálkozó igazolta 
várakozásainkat: az egyik legnagyobb ma-
gyar költővel kapcsolatos kielégíthetetlen 
kíváncsiságunkat és érdeklődésünket. Ady 
Endre 100 év távlatában is érdekfeszítő, 
megunhatatlan és aktuális. Az előadássoro-
zat következő eseményéről több fórumon is 
tájékoztatást fogunk adni.

Szabó-Berghauer Zoltán

Könyvtári est: Adyról másképpen a 100. évfordulón

Dorog Város Képviselő-testülete a műve-
lődési házban díjátadó estet rendezett 
február 3-án. A Pro Urbe Díj és Dorog Vá-
ros Jó Tanulója-Jó Sportolója kitüntetés 
átadásának ünnepét az NBII-ben szereplő 
Dorogi FC tavaszi bajnoksága első fordu-
lójának napjára tették. 

Az eseményen részt vett Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnök és Khéner László, 
az MLSZ megyei igazgatója is.  Az ünnepség 
dr. Tittmann János polgármester köszöntő-
jével vette kezdetét. Az est következő részé-
ben a Pro Urbe Díj átadására került sor.
A város képviselő-testülete 2019. évben 
munkája elismeréseként a Pro Urbe díjat 
Mayer László részére adományozta.
Mayer László a Dorogi FC elnöke, a Dorogi 

Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 
ellenőrző bizottságának tagja, labdarúgó, 
vállalkozó, közéleti személyiség. 
2006-ban a Dorogi Szénmedence Sportjáért 
Közalapítvány ellenőrző bizottságába vá-
lasztották, 2008. és 2013. között a Dorogi FC 
alelnöke, 2013 óta pedig elnöke a patinás 
klubnak. 
Önerőből, anyagilag is jelentős mértékben 
támogatja az egyesületet, valamint nagy 
hangsúlyt fektet a dorogi sporthagyomá-
nyok ápolására. Vezetésével országosan 
ismert és elismert labdarúgó utánpótlás ne-
velő központtá vált az egyesület. 
A tudatos és folyamatos fejlesztésnek kö-
szönhetően napjainkban erős NBII-es csa-
pattal büszkélkedhet a Dorogi FC. Közremű-
ködésével a szomszédos Tokod településen 
megújult a korábbi üveggyári labdarúgópá-
lya, a kor színvonalának megfelelő, világí-
tással felszerelt műfüves pálya épült, amely 
helyet ad a Dorogi FC Monostori Tivadar 
Utánpótlás-nevelő Központjának. 
Mayer László a dorogi labdarúgás hagyo-
mányainak megfelelő sportértékek gyara-
pítása, a sportélet gazdagítása érdekében 
szerzett érdemei elismeréseként vehette át 
a Pro Urbe Díjat. 
A díjátadás után Popovics György mondta 
el üdvözlő beszédét, ezt követően a Dorog 
Város Jó Tanulója-Jó Sportolója Díj átadá-
sát tartották. A képviselő-testület 2019. év-
ben az Eötvös iskola tanulójának, Harmat 
Zsombornak ítélte a kitüntetést. 
Harmat Zsombor életében fontos szerepet 

tölt be a sport. Kisiskolás kora óta futballo-
zik, korosztályos csapatainak mindig vezé-
regyénisége, a Dorogi FC U14-es bajnokcsa-
patának tagja. A sportban és a tanulásban 
is a maximumra törekszik: történelem és 
természettudomány versenyeken kiválóan 
szerepelt. Tavaly a III. korcsoportos Labda-
rúgó Diákolimpia Országos Döntőjét meg-
nyerte a Dorog csapata, amelynek Zsombor 
tagja volt. Játékával hozzásegítette csapa-
tát az országos bajnoki címhez. 
Az idén (pontosan február 3-án, a díjátadás 
napján!) 7. lett futsal csapatuk az országos 
döntőn. 
Kitűnő tanulmányi eredményéért és a lab-
darúgásban nyújtott sportteljesítménye el-
ismeréseként vehette át Dorog Város Jó Ta-
nulója-Jó Sportolója Díjat Harmat Zsombor. 
A díjátadások kitűnő hangulatát megala-
pozta a Dorogi FC 2:1-es győzelme a tavaszi 
szezon első fordulójában a Budafok ellen, a 
Buzánszky Jenő Stadionban. 

Díjátadással és győzelemmel kezdődött a tavaszi 
bajnoki labdarúgó-szezon
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Haranghy Jenő állandó kiállítása a színházteremben

A Magyar Kultúra Napjának rendezvénye 
városunk művészeti díjának, a Rauscher 
György Díjnak átadásával kezdődött. Az 
idén Nagy Henriette okleveles építészmér-
nök vehette át az elismerést dr. Tittmann 
János polgármestertől és Popovics György-
től, a megyei közgyűlés elnökétől. Nagy 
Henriette épületeivel a megyében, sőt ha-
zánk számos más pontján találkozhatunk. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 
okleveles építészmérnök diplomát, majd 
a Dorogi Szénbányák Tervező Irodában he-
lyezkedett el, ahol sok éven keresztül dol-
gozott. A Komárom-Esztergom Megyei Épí-
tész Kamara tagja, felügyelő bizottságának 
tisztségviselője. A Narthex Kft. ügyvezetője, 
vezető tervező. Számos díj tulajdonosa, 
többségében műemlék kategóriában ké-
szült alkotásait  díjazták. 
Dorog városában számos középület felújí-
tása fűződik nevéhez. A Mende Valér által 
tervezett Gáthy Zoltán által kibővített kór-
házunk hosszú hányattatás utáni újjáépí-

tésének terveit ő készítette 2005-ben. A 
Fleischl Róbert tervei alapján épült Mun-
kásotthon, a mai Dorogi József Attila műve-
lődési Ház ugyancsak Nagy Henriette tervei 
alapján újult meg a mai kor követelményei-
nek megfelelően. 
2011-ben a Komárom-Esztergom Megyei 
Építész Kamara Az Év Háza díjjal jutalmazta 
a volt bányairoda, a nagyiroda felújítását, 
az Intézmények Háza igényes, szép megol-
dásokkal elkészített felújítási tervét. 
A bányatiszti kaszinó, a régi tervező nevét 
viselő, Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum épülete ugyancsak 
az ő tervei nyomán bővült, szépült meg. A 
közelmúltban készült el a Szent József plé-
bániatemplom épülete, amelyért 2016-ban 
Év Háza dicséretben részesült kollégájával, 
Besey Lászlóval egyetemben. 
Díjazták más, nem dorogi épületeit is, töb-
bek között a tardosi Szent Mária Magdolna 
templom műemléki felújítását.
Szeptemberben, a bányásznap keretében 
adhatta át Dorog Város Önkormányzata a 
Nagy Henriette által tervezett felújított Pe-
tőfi iskola épületét, az idén pedig a Zrínyi 
iskola épületkomplexuma készül el, szintén 
az okleveles építészmérnök tervei alapján. 
Nagy Henriette rendkívüli mennyiségű és 
magas szakmai színvonalú munkássága fo-
lyamatos hozzájárulás városunk megújulá-
si törekvéseihez, ahhoz az örökségvezérelt 
városfejlesztési koncepcióhoz, amely az 
utóbbi negyed században az egyik legtöbb 

eredményt hozó stratégia volt.  
Dorog Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a leírtak alapján Rauscher 
György Díj elismerésben részesítette Nagy 
Henriettét. 
A díjátadás után dr. Tittmann János pol-
gármester tartott vetítettképes, történelmi 
összefüggésekkel teli bemutatót Haranghy 
Jenő grafikus, festőművészről és koráról. 
A téma apropóját a művész születésének 
125. évfordulója adta. Értékes művészeté-
vel mindennap találkozhatunk városunk-
ban: a Dorogi József Attila Művelődési Ház-
ban és a Szent József templomban.  
Az előadás keretét adva közreműködött a 
Sic Transit Folk Műhely. A hangszereken a 
kortalan, bár minden kor eseményeihez illő 
népdalokat megszólaltatták: dr. Vereckei 
Kálmán gitár, Torma László szólógitár, Sá-
rosi Attila basszusgitár, Orosz Róbert ének 
és Jászberényi Károly dob.

A Magyar Kultúra Napján a Rauscher-díj átadás 
után Haranghy Jenőre és korára emlékeztünk
Dorogon számos nagy művész élt, alkotott. Közülük az országos hírű, sőt külföldön is híres Haranghy Jenő életművét idézték meg 
a Magyar Kultúra Napján, a Dorogi József Attila Művelődési Házban január 18-án megrendezett városi ünnepen. A Himnusz szüle-
tésnapján került sor a város művészeti díjának, a Rauscher György Díjnak átadására is. 

Haranghy Jenő (1894-1951) grafikus 
iparművészről, dorogi kötődéséről em-
lékeztünk meg a Magyar Kultúra Napján. 
Haranghy a 20. század első felének egyik 
legnépszerűbb, sokat foglalkoztatott mű-
vésze volt, a monumentális képzőművészet 
egyik legeredetibb alakja, amelyet mi sem 
bizonyít jobban, mint amit ránk, dorogiakra 
hagyott. 
Dorogi meghívásának eltörölhetetlen (bár 
részben megsemmisített) munkáit egyetlen 
évben (1935) alkotta meg. 
A megbízás két összefüggő sorozatra szólt. 
A szén születése című secco-sorozat hite-
lessége érdekében a művésznek még a föld 
mélyére is le kellett mennie. 
Haranghy a Munkásotthon nagytermében 
hat tablón a szén keletkezését, további hat 
tablón a szénbányászok munkáját örökítet-
te meg hatásos, művészi formában.
Seccoi száraz vakolaton, kazeines festési 
technikával készültek, gondos, időálló kivi-
telben, a bemutatott és jóváhagyott eredeti 
nagyságú kartonok alapján.
Az egyik oldalon a dorogi szénmedence 
felfedezése látható, amint a pásztoroknak 
feltűnik, hogy napokig nem alszik ki a tűz. 
A szén keletkezéséhez korábbi földtörténeti 
korokba invitál bennünket Haranghy ecset-
je, találkozhatunk halakkal és más ősálla-
tokkal, az ’özönvízzel’, kitörő vulkánnal, s 
a megszilárduló hegyek gerinceivel. A má-
sik oldalon a bányászok napi munkájának 
kemény pillanatai jelennek meg előttünk: 
a fúrófej, a csillesor, a gumiszalag között 
izaimkat megfeszítve dolgozó félmeztelen 
alakok.

A bejárat fölötti (elpusztult) nagy falkép 
azt jelképezi, ahogy a bányászok a lelán-
colt nőalakot, a széntömbbe zárt energiát 
kiszabadítják. A lépcsőház Haranghy-féle 
üvegablaka a bányászok és hozzátartozóik 
imáját örökítette meg.

Az oldalfalak hat-hat secco-ját bárki meg-
tekintheti a művelődési ház színháztermé-
ben. 
Forrás: Kovács Lajos: Haranghy Jenő „állan-
dó kiállításai” Dorogon – Art Limes 10. évf. 5. 

(41.) 2013)

Lengyelországban jártak a zsigmondys tanulók
Január 20-23. kö-
zött a Zsigmondy 
gimnázium 9.A osz-
tálya egy lengyel-
országi kirándulás 
keretében kutatta a 
lengyel-magyar kap-
csolatokat. A kö-
zépkori kötődések 
nyomában felfedez-
ték Ószandecet és a 
wielickai sóbányát, 
továbbá Krakkó ma-
gyar vonatkozású 
emlékeit a főtértől kezdve a Wawel dom-

big. Újkori kapcsolataink ékes példája a 
limanowai katonatemető, ahol magyar hu-
szárok emlékét ápolják példamutató gon-

dossággal lengyel bará-
taink; a diákok verssel 
és dallal fejezték ki tisz-
teletüket az I. világhá-
ború hősi halottjai előtt. 
A XX. század egyik leg-
tragikusabb helyszínén, 
az auschwitz-birkenau-i 
koncentrációs táborban 
fájdalommal emlékeztek 
a több, mint 300.000 ma-
gyar áldozatra.
Az utazás a Wacław Fel-
czak Alapítvány által kiírt 

pályázat keretei között valósult 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 lehetőséget biz-
tosít szülőnek és gyermeknek megismer-
kedni  az ott folyó munkával és a leendő ta-

nító nénikkel.  Ennek jelentős állomása volt 
a  játékos sportvetélkedő, melyet az iskola 
testnevelője Körmöczi Renáta évről-évre 
megszervez.  Idén sem volt ez másként: 
január 12-én, szombat délelőtt a dorogi 
ovisok vették birtokba a Dorogi Sportcsar-
nokot. A hagyományoknak megfelelően 

a város valamennyi óvodája képviseltette 
magát a vetélkedőn. A zenés bemelegítés 
után a csapatok lelkesen és vidáman telje-
sítették az ügyességi feladatokat. A vetélke-
dő végeztével kipirult arcokkal és izgatottan 
várták az eredményhirdetést. Valamennyi 
kis versenyző ajándékcsomagot kapott 
(alma, müzli szelet, üdítő és pöttyös labda). 
Végeredmény: 

1. hely Richter ovi csapata
2. hely Petőfi ovi csapata
3. hely Zrínyi ovi csapata 
4. hely Hétszínvirág ovi II. csapata
5. hely Hétszínvirág ovi I. csapata
6. hely Hétszínvirág ovi III. csapata

Gratulálunk a csapatoknak! Jövőre ismét 
várja az iskola a város ovisait egy izgalmas 
vetélkedőre! 

Óvodások játékos sportvetélkedője a Petőfi iskolával
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Újabb szép sikert arattak a Zrínyi iskola di-
ákjai az „Európa Ifjú Költője” német-magyar 
és angol-magyar versfordítói pályázaton (a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyv-
tár, a Europe Direct Információs Hálózat és a 
Szegedi Egyetem Germán Filológiai Intézete 
szervezésében). A díjátadó ünnepségen nem 
csak méltatta a pályamunkákat a neves zsű-
ri, de műhelymunkában meg is beszélhették 
az ifjú fordítók a nehézségeket, a fordítás és a 
vers születésének folyamatát. Idén különösen 
sok és értékes munka született egyetemista, 

középiskolás diákoktól (csak a zrínyis diákok 
voltak általános iskolások!), ezért is hatalmas 
öröm a dorogi tanítványok sikere. Sajtos Lili-
ána (8.b) és Tóth Blanka (8.b) különdíjat és di-
cséretet kapott, míg Zimmerer  Blanka (8.b) 2. 
díjat érdemelt ki versfordításáért. Felkészítő 
tanárok: Mikolai Laura és Kovács Klára. A zsű-
ri tagjai: Mesterházi Mónika költő, műfordító, 
Imreh András költő, író, műfordító (az angol 
versek értékelője), Horváth Géza műfordító, 
irodalomtörténész, Bombitz Attila germanis-
ta, irodalomtörténész voltak.

Január 12-én került megrendezésre az év 
első birkózó versenye. A versenynek Érd 
városa adott otthont, ahol több mint 300 
versenyző vett részt, ebből több mint 20 fő 
Dorogról.
Torda Regő szerezte a versenyen a legtöbb 
tus győzelmet és ezzel elnyerte a tuskirály 
kupát!
Eredmények:
Gyermek Gálán résztvevők (2010-2011-2012-
ben születettek) szabadfogás
 Farnadi Mihály 5. helyezés 

Diák II. (2008-2009-ben születettek) kötött-
fogás
 32 kg Molnár Zétény 1. helyezés 
 35 kg Torda Regő 1. helyezés 

 35 kg Farnadi Mátyás 5. helyezés 
 38 kg Szilágyi Dominik 3. helyezés 

Diák I. (2006-2007-ben születettek) kötöttfo-
gás 
 29 kg Grósz Arnold 3. helyezés 
 35 kg Mede Rajmund 5. helyezés 
 38 kg Secgin Bartu 5. helyezés 
 42 kg Ghete Balázs 3. helyezés 
 50 kg Torda Kende 2. helyezés 
 63 kg Szilágyi Dániel 3. helyezés 
 76 kg Kovács Márk 1. helyezés 

Serdülő lányok (2004-2005-2006-2007) sza-
badfogás 
 54 kg Bauer Ramóna 3. helyezés 
 66 kg Balogh Beatrix 3. helyezés 

Verseket fordítottak, díjakat nyertek Tuskirály címet nyert  Torda Regő

Dorog levegőjének minősége 
2018. december 17. és 2019. január 22. között
1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke: 6.5 μg/m3 

előírt határértéke: 125.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 5.2 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2) 

 átlagértéke:    nincs adat 
előírt határérték: 85.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték:  nincs adat
3. Szénmonoxid (CO)  

átlagértéke:   898.92 μg/m3 

előírt határértéke: 5000.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 17.98 %-a
4. Ózon (O3)  

átlagértéke:      41.35 μg/m3 

előírt határérték: 120.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 34.46 %-a
5. Ülepedő por (PM10)   

átlagértéke: 26.76 μg/m3 
előírt határértéke: 50.00 μg/m3 

a mért átlag a határérték:     53.52 %-a
Határérték túllépés ülepedő por (PM10) vonatkozásában öt eset-
ben történt. A legmagasabb érték 146% 2018. december 21-én 
volt, december 18-án 122 %, december 19-én 116 %, 2019. január 
10-én 124 %, január 22-én 122 % volt.

Életmódváltás a közösség erejével
Újra indul a Legyél Fittebb! program

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2019. február 28-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját 
a polgármesteri hivatalban.

Kézilabda 
2018/2019 tavaszi 
menetrend
2019. február 17. vasárnap 17.00 

Szombathelyi haladás - Dorogi ESE
2019. február 23. szombat 16.00 

Dorogi ESE - Gárdony-Pázmánd NKK
2019. március 9. szombat 18.00 

Kozármisleny SE - Dorogi ESE
2019. március 16. szombat 16.00 

Dorogi ESE - Győri Audi ETO KC U 19
2019. március 30. szombat 18.00 

Mohácsi TE 1888 - Dorogi ESE
2019. április 6. szombat 16.00 

Dorogi ESE - Rinyamenti KC
2019. április 13. szombat 18.00 

Szombathelyi KKA - Dorogi ESE
2019. április 28. vasárnap 16.00 

Dorogi ESE - NEKA
2019. május 12. vasárnap 18.00 

Szekszárdi FGKC - Dorogi ESE
2019. május 18. szombat 18.00 

Dorogi ESE - Pénzügyőr SE

Március 1-jén idén újra útjára indítja a Do-
rogi Sport, a Legyél Fittebb! Életmódváltó 
programot Dorogon. Ennek során a helyi 
fitness termek segítségével kínálnak vál-
tozatos mozgásformákat és szakemberek 
bevonásával segítséget nyújtanak az ét-
rend összeállításában. Zárt csoporton belül 
megoszthatják tapasztalataikat, sikerélmé-
nyeiket a résztvevők és a közösség erejével 
újra motiváltak lehetnek. Az idei programra 

elsősorban új „életmód-
váltók” jelentkezését 
várják!
A Legyél Fittebb! Élet-
módváltó programban 
azok a dorogi vagy a 
környéken élő nők és 
férfiak vehetnek részt, 
akik úgy érzik, szeret-
nének egészségesebben 
táplálkozni, többet mo-
zogni, teljesebb életet 

élni és ehhez szükségük van a belső moti-
váció mellett csoportban dolgozásra, mint 
plusz ösztönző erőre. A programban való 
részvétel feltétele a betöltött 18. életév!
További információ: Legyél Fittebb! 
Facebook oldal, illetve weboldal:  
http://legyelfittebb.hu/

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-
86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban február 13-án és 27-én 16-17 óra között tartja foga-
dónapját. A képviselő 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 

A Dorogi Nehézatlé-
tikai Club versenyzői 
sumo versenyen vettek 
részt a hagyományosan 
megrendezésre kerülő 
nemzetközi Érd Kupán, 
amely egyben válogató 
verseny is volt. A meg-
mérettetésen több mint 
300 versenyző küzdött 
meg a helyezésekért.

Eredményeink: 
Lányok: Bauer Ramóna U14 (50 kg) 2. 
helyezés  
Balogh Beatrix U14 (65 kg) 3. helyezés 

Fiúk: Beták Bartal U12 (35 kg) 3. helyezés 
Papp Barnabás U16 (65 kg) 1. helyezés 
Gremsberger Edvin U18 (70 kg) 7. he-
lyezés 
Dóczi Mátyás U18 (70 kg) 1. helyezés

Dobogós dorogiak a nemzetközi kupán 

Országos siker a futsal 
diákolimpián
A 2018/2019. tanév Futsal Diákolimpia® Országos Döntőjét február 
1-3. között rendezték meg Debrecenben.  A IV. korcsoport verseny-
zői mérték össze tudásukat. Hazánk 789 csapatából csak húsznak 
adatott meg az a lehetőség, hogy a legjobbakkal méretődjenek 
meg. A döntőben a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Általános Iskola csapata 7. helyezést ért el, ezzel Ma-
gyarország legjobb futsal csapatai között végeztek.
A dorogi csapat tagjai: Berndt Áron, Burányi Bence, Czvik Máté, 
Faragó Bálint, Farkas Jeromos, Gábri Ádám, Harmat Zsombor, 
Lácza Gábor, Pohner Zsolt, Selmeci Bendegúz. Testnevelő/edző: 
Szabó Ferenc.
Gratulálunk a sportolóknak a kiváló eredményhez!




