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Összefűzték a 
szeretet láncát

Immár hetedik alkalommal rendezték 
meg a dorogi óvodák - a Zrínyi, a Petőfi 
és a Hétszínvirág – a jótékonysági kéz-
műves vásárukat. Az óvodások, szülői 
munkaközösségek és óvónők által készí-
tett kézműves portékák bevételéből az 
intézmények alapítványai gyarapodhat-
tak, ezzel újabb és újabb programokat 
szervezhetnek a gyerekeknek. Az idén 
is összefonták szeretetláncukat a részt-
vevők. Angyalok szállták meg az Otthon 
teret, de a betlehemezés sem maradt el. 

A Dorogi Galériában kiállítás nyílt Farkas 
Éva üvegtervező iparművész üveg alkotá-
saiból. Bali János zeneszerző TranceParent 
című zeneművével kezdődött a megnyitó. 
Az üveghangokat megidéző művet Horváth 
Béla oboaművész mutatta be a közönség-
nek.
A dorogi-tokodi közegből induló művésznő 
kiállítását Wehner Tibor művészettörténész 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mint 
elmondta: - Farkas Éva Dorogon megrende-
zett kiállítása alcíme az egy rejtett életmű 
ismeretlen műegyüttesének feltárása lehet-

ne. A szélesebb nyilvánosság előtt alig-alig 
ismert, csupán a szakmai közvélekedés ál-
tal számon tartott és elismert alkotó több 
évtizedes üvegművészi munkásságának 
vázlatos története a bemutatott kiállítás. A 
kollekció a főiskolai diplomamunkát, a ház-
gyári lakás-program szellemét megidéző 
edény- és pohárkészleteket és a közelmúlt 
termését megidéző remekműveket mutatja 
be. A magyar üvegművészek lexikona rész-
letes műtárgylistával tanúsítja nagy formá-
tumú tervezői és a férjével, Dvorszky László 
belsőépítésszel közösen végzett kivitelezői 
tevékenységét. Farkas Éva nevéhez és mű-
vészetéhez, üvegművészeti aspirációihoz 
fűződő alkotásként, illetve a Farkas-Dvorsz-
ky páros együttes törekvéseinek tanújaként 
valósult meg a budavári Hilton Szálló, az 
Andrássy úti Magyar Állami Operaház, a vá-
rosligeti Gundel étterem, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia-palota, a szegedi pályaud-
var és REÖK-palota, a gödöllői királyi váró 
épületeinek enteriőrjeibe illesztett számos 
világítótest, csillár, falikar, tükör, térelvá-
lasztó üvegfal. 

Varázslatos anyag, kreatív,  
szabad szellem, transzparencia

December 22-én rendezte meg Dorog Város 
Önkormányzata a hagyományos Karácso-
nyi Gálát a művelődési házban, amelyet 
több mint egy évtizede mindig advent utol-
só hétvégéjén tartanak. Ezúttal Illényi Ka-
tica hegedűművész koncertjét hallhatta a 
közönség. Zongorán közreműködött Budzik 
István.
Illényi Katica Liszt Ferenc-díjas hegedűmű-
vész, Magyarország Érdemes Művésze, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja. A Ze-
neművészeti Egyetem évei alatt már az 
Operaház és az Erkel Színház zenekarában 
játszott. Friss diplomás hegedűművészként 
szűknek érezte a klasszikus zenei nyelv ha-
tárait, egész lényével akart szólni. Ekkor 

született meg benne az elhatározás, hogy 
nemcsak hegedülni, hanem énekelni, tán-
colni is szeretne. A hegedű mellett az ének 
lett a második hangszere. Kiváló tudását a 
dorogi színpadon is bemutatta. 2010-ben a 
hazai zenei kultúrát nemzetközileg repre-
zentáló művészek sorába választották Ko-
csis Zoltán, Rost Andrea és Sebestyén Márta 
mellett. A koncerten színes repertoárt mu-
tatott be a hegedűművész, aki Schuberttől 
az argentin tangóig sokféle stílusban reme-
kelt. Ráadásként a közönség vastapsát kö-
vetően sztepptánc tudását is megmutatta 
Illényi Katica.
A koncertet követően a karácsonyi ajándék-
doboz csomagoló verseny eredményhirde-
tése következett. A díszes dobozokat dorogi 
családok, intézmények, civil szervezetek 
készítették a Dorog Város Önkormányzata 
által meghirdetett játék keretében. Sokan 
készítettek kreatív technikákkal díszcsoma-
gokat, amelyeket Végh Éva, Kapa Melinda 
és Partos-Nagy Eszter művészek értékeltek. 
Dr. Tittmann János polgármester a harma-
dik helyezettnek járó 30 ezer forintos díjat 
a Petőfi Sándor Óvoda óvónőjének adta át. 
A második díjat, az 50 ezer forintot a Hét-

színvirág Óvoda Micimackó csoportja érde-
melte ki. A fődíjat, a 80 ezer forintot a zsűri 
döntése alapján a Román család kapta, akik 
az édesanya vezetésével mézeskalácsokkal 
díszített ajándékdobozt készítettek.
Az eseményen hirdették ki az Adventi ablak-
vadászat című, szintén nagy népszerűség-
nek örvendő játék eredményét is. A Bécsi 
úti kirakatokban az adventi időszak egy-
mást követő napjain felgyulladt egy-egy dí-
szes dátummal díszített kirakat. A pályázók 
feladata az volt, hogy minimum 7 dátum-
mal ellátott kirakat előtt fotót készítsenek 
magukról. Akik eleget tettek a felhívásban 
szereplő összes kritériumnak, értékes aján-
dékcsomagokat vehettek át.
A nyertesek: Máté Anna, Imre Inez, Jat-
kovszki Barnabás, Kállai Panna Róza, Szei-
bert Szabolcs, Szőke Dóra, Meixner Marcell, 
Jankó Rebeka és Szeibert Andrea.

Hegedű és teremin koncert,  
játékos eredményhirdetéssel
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Schanda Tamás európai uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkár, valamint dr. Völner 
Pál, térségünk országgyűlési képviselője 
látogatott el december 4-én Dorogra, ahol 
megtekintették a már befejezett, illetve a 
még tervezési fázisban lévő beruházásokat. 
A városnéző séta az októberben felavatott 
Dorogi Sportcsarnoktól indult. Nem kerül-
hette el a jelenlévők figyelmét a környezet, 
hiszen a Petőfi iskola megújult köntöse 
és az Iskola utca rendezettsége a Dorogi 
Sportcsarnokkal együtt alkotja a városrész 
megújulásának építészeti, természeti kör-
nyezeti egységét.

Ezt követően a meg-
hívott vendégek dr. 
Tittmann János pol-
gármester vezetésé-
vel a Buzánszky Jenő 
Labdarúgó Stadionba 
látogattak el, mivel a 
dorogi labdarúgó ha-
gyományoknak és a 
jelen dorogi labdarúgó-
inak tisztes helytállásá-
nak, valamint a kultu-
rált szurkolói környezet 
minőségi követelmé-
nyeinek megfelelő sta-

dion felújítási program tervezési fázisában 
fontos volt az arányos, felvállalható léptékű 
program tervezési alapjainak bemutatása.
Ezután a déli városrész következett, ahol 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében megújuló Zrínyi 
iskola és a szintén pályázati forrásból épülő 
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 
egyelőre látványterveken látható fejlesz-
tési-tervei mellett, Dankó Kristóf főépítész 
által megalkotott Mária utcai felújítás rész-
leteit mutatta be az államtitkároknak dr. 
Tittmann János polgármester.
Az államtitkárok visszajelzései is megerő-

sítették, hogy Dorogon városfejlesztési 
munkák 2018-ig tartó szakasza sikeresen 
lezárásra került. 
Az intézményfejlesztő, közterület rendező 
munkák  a műszaki tartalmaknak megfe-
lelő költségvetési és határidő kereteknek 
megfelelően fejeződtek be. 
A város költségvetési gazdálkodása a pá-
lyázati támogatásokat jelentősen felülmúló 
források ráfordítását tették lehetővé.
Dr. Tittmann János polgármester hangsú-
lyozta, hogy városunk törekvései arra irá-
nyulnak, hogy a 2019-től, 2021-ig tartó vá-
rosfejlesztő, -rendező munkáink is hasonló 
minőségű eredménnyel záruljanak, mivel 
a szakszerűen, költséghatékonyan megva-
lósított városfejlesztési programok, az ezt 
követő pályázati támogatások elnyerését is 
megalapozzák.

Államtitkári látogatás - Fókuszban a dorogi fejlesztések

December 12-én a 75 éven felülieket kará-
csonyi ünnepségre várta Dorog Város Ön-
kormányzata. A művelődési házban meg-
rendezett Idősek Karácsonyán operett és 
musical slágerekből összeállított műsort 
hallhattak a szépkorúak, akiket dr. Titt-
mann János polgármester köszöntött. Vá-
rosunkban csaknem ezer 75 éven felüli él, 
akik közül a 90. születésnapjukat már 63-an 
ünnepelték, a 80 év felettiek száma több 
mint 400.
Az Idősek Karácsonyán a Dr. Mosonyi Albert 
Gondozási Központ munkatársai segítettek.

Deák Ferenc alpolgármester az elmúlt na-
pokban meglátogatta Dorog legidősebb 
polgárát, a 104 éves Geiszler Jakabot, míg 
a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Vörös Jánosné a tájházban köszön-
tötte Bohner Antalnét, aki a 95. születésnap-
ját december elején ünnepelte. 
A dorogi szépkorúak az idén 5000 Ft-os vá-
sárlási utalványt kaptak az Idősek Karácso-
nyára szóló meghívó mellé. 

Idősek karácsonya városunkban Kezdődik a  
miniverzum 
építése

Januárban elkezdődik a Reimann Bányá-
szattörténeti Miniverzum építése az Esz-
tergomi út, Hantken Miksa utca által ha-
tárolt háromszög területen. Az építészeti 
értékként is egyedülálló, a Dorogi-meden-
ce bányászattörténetét bemutató kétszin-
tes épület építésére közbeszerzési eljárás 
keretében választották ki a kivitelezőt, az 
Extreme-Park Kft.-t és az EP Konstruktív 
Kft.-t. A Jaksics László okleveles építész-
mérnök tervei alapján készülő miniverzu-
mot a tervek szerint ősszel, a bányásznap 
keretein belül adja át Dorog Város Önkor-
mányzata.
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A Petőfi iskola hetedik évfolyamos diákjai 
októberben a „Határtalanul” pályázat el-
nyerésével öt élményekben gazdag napot 
töltöttek Erdélyben. Körutazásuk során is-
kolájuk névadójának nyomát követték.
A kirándulás első állomása Nagykároly volt, 

ahol Petőfi megismerkedett Júliával, majd 
Erdőd várához látogattak az esküvő színhe-
lyéhez. Első szálláshelyük Koltón volt, ahol 
a fiatal házasok mézesheteiket töltötték. 
Meglátogatták a helybeli magyar iskolát, a 
Petőfi Múzeumot, gyönyörködtek a „bérci 

tetőben”. A délutánt kirándulással, libegő-
zéssel töltötték. Útban visszafelé megnéz-
ték Dióshalmon a világörökség részét képe-
ző fatemplomot. Este táncházzal fogadtak 
a petőfis diákokat. Harmadik napon Désen, 
Kolozsváron jártak, majd a tordai sóbánya 
mélyébe is betekintettek. A bányában óri-
áskerék, sportolási lehetőség várt rájuk. 
Este Székelykeresztúrra érkeztek, ahol a 
második szálláshelyük volt.  A 4. nap regge-
lén Fehéregyházán a Petőfi múzeum kert-
jében hangzott el három csatába hívó Pe-
tőfi vers. A múzeumban egy terepasztalon 
megnézhették a segesvári csata makettjét. 
A Gyárfás kúriában töltötte Petőfi az utolsó 
éjszakáját. A kertben látták Petőfi körtefá-
ját, aminek már több „fia” is volt. Korondon 
megismerkedtek a gyerekek a fazekas mes-
terséggel. Hazafelé Segesvár régi épületei 
között sétáltak, Bánffyhunyad református 
templomában nagyon érdekes előadást 
hallgathattak a helyi lelkésztől. Útjuk során 
koszorúkat helyeztek el Petőfi emlékmű-
veknél, Tamási Áron, Orbán Balázs sírjánál. 
Versekkel, előadásokkal készültek az uta-
zásra. Minden nap végén érdekes feladatla-
pokkal elevenítették fel a látottakat. 

Erdélyben, Petőfi nyomában barangoltak

2018. | 11. | 29.
Dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
BEFEJEZŐDÖTT A ZSIGMONDY VILMOS GIMNÁZIUM 
FEJLESZTÉSE  

Összesen mintegy 230 000 000 forint értékben újultak meg iskolai épületek és udva-
rok az EFOP-4.1.3-17-2017. számú, „Az állami fenntartású köznevelési intézmények 
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat végrehajtásával. 
A Klebelsberg Központ Tatabányai Tankerülete, mint projektgazda négy oktatási intéz-
ményben valósította meg ezeket a projekteket Esztergomban, Esztergom-Kertváros-
ban és Dorogon.

Mintegy 81 millió forintból valósult meg 2018. őszén a Dorogi Zsigmondy Vilmos Gim-
náziumban az EFOP-4.1.3-17-00064. számú projekt, amelynek célja a mindennapos 
testnevelés, testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése volt. A tornaterem 
és a pálya fejlesztése biztosítja a színvonalas tornaórai foglalkozásokat és sportolá-
si lehetőségeket. A nyílászárók cseréjével javult a fűtés hatékonyság, esztétikusabbá, 
komfortosabbá vált a tér. A sportudvar felújításával, modern, a mai kor elvárásainak 
megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, közösségerősítő intézményi kör-
nyezet jött létre.
A fejlesztés részeként az iskola tornaterme (200 m2), a hozzá tartozó vizesblokkok (48 
m2) és a külső kosárlabdapálya (390 m2) teljes körűen megújultak. 
Az elvégzett munkálatok eredményeként egészséges, biztonságos és motiváló iskolai 
környezet jött létre, amelyben hatékonyabbá válik a tanulás az iskola diákjai számára, 
és szebb körülményeket biztosít a tanároknak. A sportudvar fejlesztésével szabadtéri 
sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a tanórákon kívüli tevékenységek 
során, és a gyerekek szabadidejében is.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2019. január 31-én (csütörtök) 8-12 óra kö-
zött tartja fogadónapját a polgármesteri hi-
vatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő 
elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő 
elérhető: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képvise-
lő minden hónap első keddjén 15-17 óra 
között, az Eötvös iskola földszinti tanter-
mében tartja fogadóóráját: 30/296-9711, 
finta.a@t-email.hu
TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselő 
e-mailen elérhető: timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati kép-
viselő minden hónap páros hétfőjén 14-16 
óra között tartja fogadóóráit a Petőfi isko-
lában: 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 képvi-
selő: sziglir@gmail.com
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Luca-napi elismerés, majd sramlizene árnyjátékkal
Weihnachten steht vor der Tür címmel 
rendezte meg hagyományos Luca-napi ka-
rácsonyi műsoros estjét a Dorogi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvény 
keretében adta át a Dorogiak Dorogért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dan-
kó József a Dorogiak Dorogért elismerést. 
Az idén Hubácsek Sándor aranyokleveles 
gépészmérnök példamutató szakmai pá-
lyafutásával érdemelte ki a kitüntetést. 
Hubácsek Sándor a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetemen 1964-ben diplomázott, 
később a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szerzett hegesztő szakmérnöki diplomát. 
Főmérnökként dolgozott a Dorogi Szén-
bányák Bányagépgyártó Üzemben, majd 
a Brikettüzemben, végül a Tokodi Szénfel-
dolgozó Konix Rt-nél. 2000. augusztus 6-tól 
nyugdíjas. Hivatásának gyakorlása mellett 
kiemelkedő volt közéleti munkássága is. 
1994-től 2002-ig két cikluson keresztül volt 
képviselő-testületi tag. 2002-től pedig a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat dorogi 
szervezetének 2018. június 24-ig volt elnö-
ke. Közéleti feladat-ellátásának jellemzője 
volt: udvarias véleményére, konstruktív 
javaslataira mindig, minden fórumon le-

hetett számítani. A szlovák önkormányzat 
élén nemcsak színvonalas programot való-
sított meg, hanem sokat tett a dorogi civilek 
együttműködéséért. Folyamatosan támo-
gatta a „Dorogi füzetek” megjelentetését 
is. Ugyancsak éveken keresztül támogatta 
a tehetséges dorogi diákok jutalmazását. 
Ma is aktív tagja a Dorogi Értéktár Bizott-
ságnak. 1970-től családjával Dorogon él. 
Hubácsek Sándor több évtizedes példamu-
tató szakmai és közéleti munkásságáért ér-

demelte ki a Dorogiak Dorogért Alapítvány 
Emlékplakettjét.
Az elismerés átadása után a Tarjáni test-
vérek sramlizenével örvendeztették meg a 
szépszámú közönséget. Fellépett a Dorogi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat vegyes 
kórusa, a nyergesújfalui dalkör és a bá-
nyászzenekar. Az Eötvös iskolások árnyjáté-
kot adtak elő a december 15-én megtartott 
karácsonyváró rendezvényen. 

Ombudsman járt a  
Sarpi Dorog Kft.-nél
Az alapvető jogok biztosa és helyettesei az éves ombudsmani 
országjárás keretében Komárom-Esztergom megyébe látogattak 
el december 5-6-án. Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékekért fele-
lős biztoshelyettes és Makra Gábor, a Tatabányai Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának vezetője helyszíni 
bejárást tettek a SARPI Dorog Kft. dorogi telephelyén, ahol meg-
tekintették az ország legnagyobb kapacitású veszélyes hulladék 
égetőművének tevékenységét, az alkalmazott technológiát és 
szakmai egyeztetést folytattak a veszélyes hulladékok kezelésé-
nek aktuális kihívásairól, kérdéseiről. A látogatás során a felek 
hasznos információkra tettek szert és pozitív, előremutató élmé-
nyekkel gazdagodtak – tájékoztatta lapunkat Lágler Katalin ügy-
vezető igazgató.

Zsigmondy Vilmos halá-
lának 130. évfordulóján

Zsigmondy Vilmos halálának 130. évfordulója alkalmából szer-
veztek megemlékezést a dorogi gimnáziumban, amely 2003 óta 
viseli az egykori bányamérnök nevét.
Az iskolai rendezvény első felvonásában a gimnázium tanulói ele-
venítették fel Zsigmondy Vilmos történésekben gazdag életútját. 
A múltidézés és a Bányászhimnusz eléneklése után Csath Béla 
vasokleveles bányamérnök, ipartörténész Szobrok Zsigmondy 
Vilmosról címmel tartott előadást. A hazai bányászat, a geoló-
gia egyik nemes szívű személye, ki szerény és nagy szívóssággal 
végzett munkáival mindig a nemes célra törekedett, aki egyenes 
szóval érvényre juttatta elképzeléseit – mondta Csath Béla. Hoz-
zátette: az artézi kútfúrás képviselőjének hazafiságát a szabadság-
harcban betöltött szerepe is bizonyítja.Zsigmondy Vilmos emléke 
mindaddig áldott lesz, amíg magyar geológus és bányász él e szé-
les világon – zárta gondolatait a gyémántokleveles bányamérnök.
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December 7-én rendezte meg a megyei ön-
kormányzat az esztergomi Szent Adalbert 
Képzési Központban illetve az esztergomi 
vár lovagtermében a Megyei Értéktár Napot, 
valamint a Megyei Nemzetiségi Napot. A ket-
tős ünnepi rendezvény keretében került sor a 
Megyei Értéktárba került települési javaslatok 
kihirdetésére, a díszes oklevelek átadására, 
valamint itt adták át a megye által alapított 
szakmai díjakat is. Mindkét elismerési formá-

ban szép dorogi sikereket könyvelhettünk el.
Dankó József alpolgármester, a Dorogi Ér-
téktár Bizottság tagja átvehette dr. Völner 
Pál államtitkártól, valamint Popovics György 
elnök úrtól a megyei értéktárba került dorogi 
értékekről szóló emléklapokat. Bekerültek a 
„Dorogi füzetek” Kovács Lajos által szerkesz-
tett kiadványai. Ajánló dr. Horváth Géza a Jó-
zsef Attila Megyei Könyvtár munkatársa volt. 
Része lett a megyei értéktárnak Wech József 

szalézi szerzetes életműve, amelynek ajánló-
ja Dorog Város Barátainak Egyesülete volt. Ott 
van a megyei érték együttesben dr. Schmidt 
Sándor bányamérnök életműve, amelynek 
ajánlója dr.  Korompay Péter, az Országos Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület dorogi szer-
vezetének titkára volt. Szintén bekerült a „bá-
nya alagút rendszer Dorogon és környékén”, 
amely objektum alapját képezi egyik meg-
valósítás előtt álló dorogi projektünknek, a 
Reimann Bányászattörténeti Miniverzumnak. 
Az ajánló ugyancsak dr. Korompay Péter volt. 
Esztergommal közösen javasolta Dorog váro-
sa a Palatinus-tó megyei értéktárba kerülését, 
amely szintén elfogadásra került.
Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése 
2008-ban alapította a „Komárom-Esztergom 
Megye Mentődolgozója, Polgárőre, Rendőre, 
Katasztrófavédelmi dolgozója, Vám-és Pénz-
ügyőre” kitüntető címeket a megye területén 
példaértékű szakmai teljesítményt nyújtó 
személyek munkájának elismerésére. Az idén 
Komárom-Esztergom Megye Rendőre Málnás 
Zsolt rendőr alezredes, a Dorogi Kapitányság 
Rendészeti Osztályának vezetője lett.

Dorogi értékek a „Megyei Értéktár”-ban

Amikor autóval utazik a család téli ki-
kapcsolódásra, a biztonságos célba érés 
záloga, hogy alaposan felkészüljünk az 
útra. Minél messzebbre megyünk, annál 
körültekintőbben kell átgondolnunk, mire 
számítsunk, mire lesz szükségünk, hogy 
menet közben semmi ne vonja el figyel-
münket a vezetéstől.  
KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT TARTOZÉKOK A 
CSOMAGTARTÓBAN:
Hiánytalan elsősegélydoboz, elakadásjel-
ző háromszög, izzókészlet, pótkerék, von-
tatókötél, indítókábel, kisebb szerelések-
hez szükséges szerszámok, kerékpumpa, 
elegendő mennyiségű fényvisszaverő mel-
lény, elemlámpa tartalék elemmel. Téli 
tisztító eszközök: jégkaparó, kefe, hólapát, 
jégoldó, utánpótlás ablakmosó folyadék-
ból. Esernyő, esőkabát.
TÚLÉLŐKÉSZLET
Műszaki hiba, közlekedési baleset miatt 
történő kényszerű veszteglések idejére vi-
gyük magunkkal az autóban:
- takarót, tartalék meleg ruhákat,
- szendvicseket, termoszban forró teát, 

kávét, hideg innivalókat, csokoládé-
kat, müzliszeleteket, gyümölcsöket,

- legalább 5 liter tartalék üzemanya-
got, ha hosszabb ideig állva fűteni 
kell a kocsit 

- játékokat, könyveket, amelyekkel el-

foglalhatják magukat a gyerekek!
Továbbindulás után az első lehetséges he-
lyen töltsük fel a túlélőkészletünket!
VESZÉLYES HELYZETEK
CSÚSZÓS ÚT: számítsunk rá, hogy jelen-
tősen megnő autónk fékútja! Tartsunk 
nagyobb követési távolságot és kerüljük a 
hirtelen kormány mozdulatokat!
HIDAK, FELÜLJÁRÓK, ALULJÁRÓK: az út-
burkolaton a páralecsapódás miatt már 3 
Celsius-foknál is jegesedésre kell számíta-
ni
JEGES, JÉGBORDÁS ÚT: visszaváltással 
csökkentsük a sebességet addig, amíg úgy 
nem érezzük, hogy biztonságosan irányí-
tani tudjuk autónkat! A visszaváltással egy 
időben lépjünk kicsit a fékpedálra, hogy 
mögöttünk haladók is lássák, lassítunk!
ÚTHIBÁK: Számoljunk azzal, hogy esőben 
a pocsolyák, télen a hó miatt nem látjuk a 
kátyúkat, úthibákat.
ROMLÓ LÁTÁSI VISZONYOK: csapadékos 
időben számítsunk a gyalogosok, bicikli-
sek, motorosok váratlan felbukkanására!
TÚLZOTT MAGABIZTOSSÁG: ne becsüljük 
alá a veszélyeket, vegyünk vissza a száraz 
úton megszokott sebességből!
Balesetmentes közlekedést kíván a 

Dorogi Rendőrkapitányság 
Városi Baleset-megelőzési Bizottsága

A Dorogi Rendőrkapitányság 
felhívása

Dorog levegőjének 
minősége 
2018. november 25. és december 16. között

1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke: 8.77 μg/m3 
előírt határértéke: 125.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 7.02 %-a

2. Nitrogénoxid (NO2) 
 átlagértéke:    nincs adat 
előírt határérték: 85.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték:  nincs adat

3. Szénmonoxid (CO)  
átlagértéke:   855.91 μg/m3 

előírt határértéke: 5000.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 17.12 %-a

4. Ózon (O3)  
átlagértéke:      29.55 μg/m3 

előírt határérték: 120.0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 24.63 %-a

5. Ülepedő por (PM10)   
átlagértéke: 25.23 μg/m3 
előírt határértéke: 50.00 μg/m3 

a mért átlag a határérték:     50.46 %-a

Határérték túllépés nem történt. 
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December 14-én este, az Évzáró Kézilabda 
Gála részeként átadták az Év Edzője és az 
Év Sportolója díjakat a Dorogi Sportcsar-
nokban. Az ünnepségen dr. Tittmann János 
polgármester, majd Szekér Zoltán intéz-
ményvezető köszöntötte a megjelenteket. 
Évek óta hagyomány városunkban, hogy 
az évzáró kézilabda gálán adják át a legte-
hetségesebb, kiváló eredményeket elért 
sportolóknak és edzőknek a teljesítményü-
ket elismerendő díjakat, okleveleket. Dr. 
Tittmann János polgármester és városunk 
négy kiemelt sportágának – birkózás, lab-
darúgás, kézilabda, vízisportok - egyesületi 
elnökei adták át az elismeréseket.
Az Év Sportolója díjazottjai: Barna Gergő, 
Faragó Bálint, Lénárth Tamás, Farkas Kop-
pány
Fehérvári Jázmin, Vátzi Bálint, Kaposvári 
Eszter, Kolozsvári Barnabás, Tolvaj Dorka, 
Botzheim Gregor Zalán, Meczger Sára és Ta-
más Izabella lettek.
Az ünnepség következő programpontjaként 

az Év Edzője jelölteket mutatták be. A négy 
kiemelt sportág legjobb trénerei: 

Fenyvesi László – labdarúgás
Erdős Krisztián – kézilabda
Boda Árpád – úszás
Klányi János – birkózás

A közönségszavazat alapján az idei évben 
Klányi János kapta meg az Év Edzője elis-
merést.
A sportolók és az edzők díjazása után, Sze-
kér Zoltán intézményvezető köszönetét 

fejezte ki a Dorogi Rendőrkapitányság va-
lamennyi dolgozójának, az elmúlt években 
megrendezett sportesemények sikeres le-
bonyolításában való közreműködésükért. A 
díjat, Komárom-Esztergom Megye Rendőre, 
Málnás Zsolt rendőr alezredes vette át. 
Az est folyamán számos kézilabda mérkő-
zést láthatott még az érdeklődő közönség. 
További részletek és képgaléria: 
www.dorogisport.hu

Átadták az Év Sportolója és az Év Edzője  
elismeréseket a kézilabdás évzárón

A Dorogi FC utánpótlás játékosainak évzá-
ró gálát rendeztek december 15-én. Mayer 
László elnök és Szekér Zoltán városi spor-
tigazgató köszöntője után elismerések 
átadására került sor. Az idén először a fel-
nőtt labdarúgók az edzők ajánlásai alapján 
díjazták a legtöbbet fejlődött játékosokat. 
Balogh Pál szakmai vezető, Miskei Attila 
vezetőedző, Mészáros Áron csapatkapitány, 
illetve Vígh Ádám, Nagy Zsombor labda-
rúgók trófeákat és édességeket adtak át a 
gyerekeknek: 
Korosztályukban legtöbbet fejlődött já-
tékosok: U7  Szászvári Szebasztián, U8  
Farkas Benjámin, U9   Lobog Csobán, U10 
Bihari Ervin, U11 Babocsai Dominik, U12 
Kruska Márk, U13 Ötvös Lóránd, U14 Forgó 
Dominik, U15 Hársfai Flórián, U17 Somogyi 
Szabolcs, U19 Marczinkó Bence, U16 LEÁNY 
Angyal Krisztina, U19 LEÁNY Éder Petra
Mayer László elnök és Szekér Zoltán a kor-
osztályok legjobbjait díjazta: U7 Kaptás 
Áron, U8 Nebehaj Zsombor, U9 Kolozsvári 
Dávid/ Wáry Szilárd, U10 Gremsberger Brú-
nó, U11 Horváth Márton, U12 Dankó Zen-

te Barnabás, U13 Tillich Tamás, U14 Rábl 
Zénó, U15 Farkas Jeromos, U17 Szatmári 
Kevin, U19 Zicsi Adrián, U16 LEÁNY Nagy 
Emőke, U19 LEÁNY Menyes Kinga
Legjobb Leány: Pintérová Vivien
Az idén a legjobb kapusnak járó Ilku István 
Díjat Borsicki Marcell vehette át. A legjobb 
védőt a Bakonyi István Díjjal jutalmazták, 
aki Pohner Zsolt lett. A legtechnikásabb 
játékosnak a Varga János Díjat adták át. 
2018-ban Harmat Zsombort illette a díj. A 
legtöbb gólt lövő Manger Adrián a Monos-
tori Tivadar Díjat vehette át.

Évet zártak az utánpótlás labdarúgókJótékony sportolók
a dorogi családokért
Több száz kilogrammnyi tartós élelmiszert 
adományozott rászoruló családoknak a 
Dorogi FC csapata. December 12-én a Do-
rog és Térsége Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat vezetője, Tóth Krisztián 
vette át az élelmiszereket a csapatkapi-
tánytól, Mészáros Árontól és Vígh Ádám 
labdarúgótól. Tíz dorogi, többgyermekes 
család kapta meg a családsegítő szolgálat 
közvetítésével a több kilónyi lisztből, rizs-
ből, búzadarából, cukorból, konzervekből, 
tésztákból, tartós tejekből, édességekből 
álló csomagot még karácsony előtt.  A Do-
rogi FC felnőtt labdarúgói és a sportvezetés 
által kezdeményezett adományozáshoz 
a dorogi Joker Csemege is csatlakozott: 
mindegyik csomagot kiegészítették málna-
szörpökkel, és egyéb finomságokkal.  

A Dorogi Futókör Egyesület Mikulás-futást 
szervezett decemberben. A téli sportolásra 
érkezőkkel csaknem 100 ajándékokkal teli 
cipősdobozt gyűjtöttek össze. A rászoruló 
gyermekeknek a karácsonyi ajándékokat 
szintén a családsegítő szolgálat segítségé-
vel juttatták el a nemes kezdeményezést 
szervező futókörösök. 

Sikeresen zárult az Új-Hullám úszás programja
December 21-én befejeződött az Új-Hullám SE dorogi gyerekek 
számára elnyert ingyenes pályázati úszásoktatási programja. Az 
EMMI HISZEK BENNED SPORT PROGRAM III: ALPROGRAM kere-
tében a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program”-ban 
elvégzett munka sikere, hogy a gyerekek fejlődtek, pozitív él-
ményeket szereztek, így javult az életminőségük is.




