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Székelykaput
avattak, készül a
Gyülekezeti Ház

Meggyújtottuk az első gyertyát
a város adventi koszorúján

Októberben országszerte, így
Dorogon is megemlékeztünk a
Reformáció 500.
évfordulójáról.
A
Dorogvidéki
Református Egyházközség gyülekezete a jubileumra kívül belül
is gyarapodáson esett át.
Hosszú évek várakozása után 2015-ben elkészült az első székelykapu a református templom mellett. November 4-én újabb Erdélyből
érkezett székelykaput avathatott a gyülekezet.
A kapun az olvasható: Állíttatott a Reformáció
500. évében. A Dorogvidéki Református Egyházközség bízik abban, hogy tavasszal megújul
a templom kertje és annak kerítése is.
Az elmúlt hetekben a Gyülekezeti Ház falai is
gyors ütemben készültek a Traverz Kft.-nek, a
kivitelező cég dolgozóinak köszönhetően.
Forrás: Dorogvidéki Református Egyházközség

Szabadtér, közösség, ünnep. December 2-án, a Schmidt Sándor Agorán kézművesek várták az érkezőket már 15 órától. Az adventi gyertyagyújtó szentmisére és Istentiszteletre a rendkívüli hideg ellenére is több százan érkeztek, ahogy az előző
években is. A hagyományos ökumenikus eseményen ezúttal is mézeskalácsokkal
fogadták a gyerekeket a Dorogi Vállalkozók Egyesületének köszönhetően. Minden
érkező gyertyát, a kicsik elektromos mécseseket kaptak, hogy azok világánál még
meghittebbé váljon a szertartás, amelyet dr. Kulcsár Sándor plébániai kormányzó,
Szerencsés Zsolt kanonok, plébános, Klimentné Ferenczy Andrea lelkész és Pungur
Béla lelkész celebrált.
Az első gyertya meggyújtásának ceremóniája után forralt borral és forró teával melegíthette át magát a közösség, de a házi rétesek és a sült kolbász illata is sokakat
csábított.
Városunkban az adventi események folytatódnak egészen december 23-ig.
Részletek: Dorogi Programok facebook oldal.
Békés adventi időszakot kívánunk!
Az adventi ökumenikus szabadtéri mise és Istentisztelet, illetve a kézműves vásár
szervezői: Dorog Város Önkormányzata, Egyházak, Dorogi Vállalkozók Egyesülete,
művelődési ház.

Közmeghallgatás volt a városházán

Közmeghallgatást tartott a városházán Dorog Város Képviselő-testülete november
23-án. A díszteremben dr. Tittmann János
polgármester tartott vetítettképes tájékoztatót az idei év beruházásairól és a jövő évi
tervekről.
Elhangzott, hogy Dorog költségvetése stabil. Az idei beruházások számba vételekor
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a lakótelepek parkolófejlesztéséről, a Hétszínvirág Óvoda tetőfelújításáról volt szó. A
Bimbó utcában a víziközmű-fejlesztés után
tavasszal az önkormányzat új burkolattal
látja el a közterületet, az út- és járdaszakaszt.
Számos uniós pályázaton sikerrel szerepelt
az önkormányzat. Ezért kezdetét vehette a
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
kialakítása. A Petőfi iskola energetizálása
mellett az önkormányzat vállalta a tető felújítását, illetve az iskola és az óvoda parkolójának, járdaszakaszának rendbetételét.
A megújult intézményt és környezetét már
jövő szeptemberben élvezhetik a gyerekek.
A Zrínyi iskola épülethomlokzatának, nyílászáróinak felújítása 2019 őszére valósulhat meg – szintén TOP-os forrásból.
A 2018. évi bányásznapon adják át az új
birkózócsarnokot a sportolóknak az Iskola

utcában. Nagy öröm, hogy a kézilabda szövetség támogatásának köszönhetően a régi
sportcsarnok sportfelülete, vendég vizesblokkja is megújul.
A művelődési házban új közösségi teret
hoznak létre, amelynek középpontjában a Dorogon több évtizedes hagyománnyal
rendelkező - tekesport áll majd. Évről évre
egyre népszerűbb a futás Dorogon. A sikeres sportrendezvények tömegeket mozgatnak meg. Nagy igény mutatkozik városunkban egy futókör kialakítására, amely
az egészségmegőrzést és a tömegsportot
tovább erősítené. Erre a beruházásra is pályázat keretében nyílik majd lehetőség.
Dr. Tittmann János a tervek után bemutatta városunk sokszínű kulturális és sportéletét a 2017. évi rendezvények fotósorozatán
keresztül, majd az érdeklődő dorogiak feltehették kérdéseiket.
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Megújul a Zrínyi iskola tornaterme és az Eötvös-pálya
Megújul a Zrínyi iskola tornaterme és biztonságos burkolatot kap az Eötvös iskola
kézilabdapályájának felülete. A beruházásokra pályázaton mintegy 40 millió Ft
támogatást nyert a Dorogi Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Sportiskolai Általános
Iskola. A főigazgatót, Sitku Pált kérdeztük
a témáról.
Természetes kívánalom, hogy a gyerekek
egészséges, biztonságos és esztétikus
környezetben tanulhassanak. Az oktatási
tereket alkalmassá kell tenni arra, hogy az
egész napos benntartózkodás kellemes
legyen a tanulók és a pedagógusok számára. Ezeket a célokat szem előtt tartva
uniós pályázaton indultunk és nyertünk.
Milyen fejlesztések valósulnak meg a pályázat eredményeként?
A projekt (EFOP-4.1.3-17) keretében tervezzük az Eötvös tagiskola sportudvarának felújítását. A jelenlegi aszfaltburkolat
elöregedett, töredezett, ezáltal balesetveszélyes. A csaknem 1000 négyzetméteres
sportpálya korszerű, rugalmas műanyagburkolattal való ellátását szeretnénk

megvalósítani a pályázat segítségével.
Úgy tudom, a Zrínyi iskola is részesül az
uniós pályázati támogatásból?
Valóban. A Zrínyiben a tornaterem szépülhet meg, ezzel egészséges, motiváló sportolási környezetet alakítunk ki. A tornaterem (325 m2) fejlesztésével biztonságos,
sokrétű sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon és azokon kívüli, szabadidős tevékenységek során. A padló teljes
cseréje után rugalmas, műanyag borítású
burkolat várja a tanulókat. A mosdók,
öltözők felújítása komfortosabbá teszi a
gyerekek környezetét.
Mikorra valósulhat meg a beruházás a két
intézményben?
A tervek szerint 2018. október 31-re készülünk el. A fejlesztéssel összesen 967
diák élvezheti majd az újításokat.
Köznevelési intézményeink felújítása folyamatosan napirenden van. Tavaly az Eötvös
iskola tornatermét korszerűsítették, jövőre
megvalósulhat a sikeres TOP-os pályázat
eredményeként a Petőfi tagiskola felújítása:

Zrínyi tornaterme látványképen

Illusztráció (sportoló diákok az Eötvös Napokon)
nyílászáróinak cseréje, homlokzatának felújítása. Az energetizálási pályázat a Zrínyiben 2019 őszére készül el, szintén TOP-os
forrásoknak köszönhetően.

Könyvbemutató és díjátadás a Szociális Munka Napján

A Szociális Munka Napja alkalmából városi ünnepséget rendezett Dorog Város Önkormányzata a művelődési házban, hogy

megünnepeljék azokat az embereket, akik
hivatásként a szociális munka, a segítés és
a gondozás, ápolás különféle szakterületein
végzik mindennap áldozatos munkájukat.
Ünnepi köszöntőt mondott dr. Tittmann
János polgármester, majd átadta a Képviselő-testület által alapított Az Év Szociális
Dolgozója kitüntetést, amelyet 2017-ben
Pohnerné Orosz Hajnalka érdemelt ki. A
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idősek Otthonában ápoló-gondozóként végzi
áldozatos munkáját minden nap, mellette
többletfeladatként a vezető ápolói feladatokat is ellátja.

Szabó-Berghauer Zoltán
író szerkesztő bemutatta - a Dr. Mosonyi Albert
Gondozási Központ 20.
évfordulójára elkészült Otthon az Otthon téren
című könyvet. Az ünnepség zárásaként dr. Tittmann János polgármester Elismerő Emléklapot
adott át Tóthné Szakács
Ildikónak, a jubiláló intézmény vezetőjének munkájuk elismeréseként.

Emlékülés, kiállítás, selmeci hagyományok
Fél évszázaddal ezelőtt tartottak először
Dorogon Bányász Szakestélyt. A hagyományokat a selmeci szokások felelevenítésével az idén jubileumi nagyrendezvény
keretében idézték meg: az emlékülés után
kiállítás nyílt, majd kezdetét vette a hajnalig
tartó szakestély.
A művelődési házba már kora délután megérkeztek hazánk bányavárosainak - Pécs,
Miskolc, Sopron, Visegrád stb. - képviselői,
bányamérnökök, erdészek.
Glevitzky István, a Dorogi Szénmedence
Kultúrájáért Alapítvány elnöke köszöntötte
a szépszámú megjelentet a konferenciateremben. Beszélt a 18. században megkezdődött selmeci oktatás jelentőségéről, a bányászati hagyományok eleven létéről, majd
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felkérte dr. Tittmann János polgármestert,
tartsa meg előadását. A város vezetője a
bányász hagyományokról beszélt, amelyek
nagy hatással voltak Dorog város fejlesztéspolitikájára. Felújított épületeink és a beruházások tervezése is a bányászatnak köszönhető értékeink ápolását, megtartását
mutatják. Városunk mottójához - Jövőnket
építjük, de múltunkat nem feledjük! - hűen
teszünk eleget örökségünk erősítésének
úgy, hogy a jelen és a jövő generációi is értékeljék, értsék a Dorogon az 1780-as évektől
több mint 200 évig tartó bányászati történet
jelentőségét.
A „Selmecbányai bányász hagyományok”
című tárlatot dr. Nagy Lajos bányamérnök,
az OMBKE elnöke nyitotta meg. A gazdag

kiállítás november 10-ig látogatható, tervezője Imre Tibor belsőépítész. A fogadás
után tartották meg az „50 éves jubileumi”
szakestélyt.
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Újra együtt, ugyanitt!
Találkoztak a Dorogról elszármazottak

Tisztelt Városlakók,
kedves Barátaim!

A Dorogról Elszármazottak Baráti Körének tagjai október 28-án a hagyományhoz híven, halottak napjához a legközelebb eső szombaton
találkoztak városunk művelődési házában.
Sajnos alapító- illetve törzstagjaink közül sokan hiányoztak, egészségügyi vagy egyéb más okból, az viszont örömünkre volt, hogy több új arc
is jelentkezett, akik hallottak Körünkről. Nagyon szeretnénk, ha ez a hagyomány tovább folytatódna! Csaknem százan tisztelték meg a találkozót jelenlétükkel – mondta Várkövi Zsuzsa, a társaság vezetője.
Az idén Vörös Jánosné, a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tartott előadást munkájukról, a sváb nemzetiségi hagyományok
őrzéséről. A Dorogról elszármazott vendégek megemlékeztek azokról,
akiket már nem köszönthettek a rendezvényen.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tervezés alatt
a Miniverzum
kiállítótere
2019 májusában megnyitja kapuit egy országosan is egyedülálló bányászattörténeti látogatóközpont Dorogon. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szerződésének megkötését követően a projektmenedzsment megkezdte
működését. A kötelezően ellátandó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, a könyvvizsgálói feladatok ellátására, a marketingstratégia
megalkotására, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatok birtokában, a legkedvezőbb ajánlattevőkkel megkötésre kerültek a szerződések.
A projekt indításáról sajtóközlemény készült, az építési munkálatok
helyszínén pedig B típusú tájékoztató tábla került kihelyezésre.
Az októberben elkészült marketing stratégia iránymutatásait figyelembe véve a projektmenedzsment előkészítette a látogatóközpont
berendezéséhez, a kiállítás összeállításához szükséges attrakció-menedzsment terv alapjait, amely 2018 januárjában készül el.
A tervező a miniverzum
engedélyezési és kiviteli
terveit elkészítette. Az
ehhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.
A projektről bővebb információt Dorog város
hivatalos honlapján, a
www.dorog.hu-n kialakított aloldalon olvashatnak.
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Dorog eredményes évet zárhat: a közelmúltban csaknem
egymilliárd forintnyi fejlesztési támogatást ítéltek oda a
városnak, illetve a város vállalkozásainak, civil szervezeteinek. Ezeknek köszönhetően hamarosan felépülhet a Bányásztörténeti Miniverzum, amely nemcsak Dorog, hanem
az egész térség büszkeségévé válhat, továbbá több iskola
is megújul, így a gyerekek és tanáraik szebb és korszerűbb
környezetben tanulhatnak és dolgozhatnak nemsokára.
Kívánom, hogy a következő esztendő is sikerekben gazdag
legyen Dorognak és minden lakójának! Az új év kezdetéig
pedig azt kívánom mindannyiuknak, hogy békességben,
szeretetben töltsék a karácsonyt családjukkal és barátaikkal!
Üdvözlettel:
dr. Völner Pál, országgyűlési képviselő

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
Október 27.-november 26.
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

1,00 μg/m3
125 μg/m3
0,80 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

20,32 μg/m3
85 μg/m3
23,91 %-a

3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

966,54 μg/m3
5000 μg/m3
19,33 %-a

4. Ózon (O3)
átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

39,03 μg/m3
120 μg/m3
32,53 %-a

5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

23,32 μg/m3
50,00 μg/m3
46,64 %-a

Határérték túllépés egy esetben 11.16-án történt (PM10
108%).

28. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2017. DECEMBER

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Dorogiak!
ti, közéleti rendezvény követné
A 2017. esztendő harmonikusan
egymást. A rendezvénysorozat
illeszkedik városunk fejlődéstörzáró eseménye 2020 szeptembeténetébe.
rében egy hangverseny és kiálKiegyensúlyozott pénzügyi helylítás lesz, melyre különvonattal
zet, környezetfejlesztés, pályázaérkezhetnek a kongresszus venti programok indítása, közössédégei.
günk számára érdekes és értékes
Mindezek mellett természetesen
rendezvények, események és
nem feledkezhetünk meg elújabb tervezés jelentették az elnyert pályázati támogatásokból
múlt év tartalmát.
származó kötelezettségeinkről:
Talán ellentmondásnak tűnik,
iskoláink felújítása, a Reimann
hogy a legértékesebb folyamatBányászattörténeti Miniverzum
nak nem a legköltségesebbet
A Petőfi iskola előtt a népszerű Kalandorka játszópark
felépítése, sportcsarnokunk feltartom. A közösségvezérelt helyi
fejlesztés programja azzal emelkedik ki, hogy polgári önszervező- újítása és birkózócsarnokkal való bővítése.
dések, egyesületek, alapítványok rendkívül hatásos együttműkö- Folytatódik utcáink, tereink megújító rendezése is. Ezek már kidésére nyújt lehetőséget. Önkormányzatunk képviselő-testülete zárólag önkormányzatunk saját forrásaiból valósulnak meg. Ezért
közösségi terek fejlesztéséhez kacsolódó beruházások révén és az nagyon fontos számunkra, hogy jelentős gazdasági társaságok tele„Eucharisztia 1938-2020” program megalkotásával tud részt vállalni pültek Dorogra, akik a már évtizedek óta itt lévő vállalatok gazdasági teljesítményeihez csatlakozva lehetővé teszik városunk további
ebben a nagyszerű több éven át tartó munkában.
Magyarországon rendezik meg a következő, 52. Eucharisztikus Vi- fejlesztését.
lágkongresszust 2020-ban. Legutóbb 1938-ban, a Szent István-i Köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzájárult az elmúlt eszévben tartották hazánkban az egyhetes nemzetközi rendezvényt, tendő értékes és kedves eseményeinek, valamint az eredményes
a 34. világkongresszust, amelyhez kapcsolódóan jelentős esemé- fejlesztések lebonyolításához.
Reményeim szerint a jövő esztendőben is lesz elegendő erőnk és
nyekre került sor Dorogon:
- 1938. május 30-án az egész világ egy szent estét Dorogon töltött egészségünk ahhoz, hogy az előttünk álló lehetőségekből vala(6000 bányász fáklyás körmenete a bányatemplom előtti téren a mennyiünk érdekeit szolgáló eredmények születhessenek.
Gáthy Zoltán által tervezett 32 méter magas Szénoltár előtt, majd Békés, szép Karácsonyt és értékekben, örömökben gazdag Új Eszmájus 31-én az országjáró Szent Jobb „Aranyvonatát” fogadták Do- tendőt kívánok mindenkinek!
rogon).
Dr. Tittmann János
Dorog Város polgármestere

Kavicsképek a
Gáthyban
Kiállítást nyílt Kövek és szívek címmel november 24-én a Gáthy
Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban. Magyar Judit Mária műveit láthatták az érdeklődők. A művésznő kövekből
készít képeket, többdimenziós alkotásokat.

Az 1938-ban avatott Szénoltár
Dorog Város Önkormányzata 2018 májusában kívánja elindítani „Eucharisztia
1938-2020” rendezvénysorozatát, melynek tervezett
programjai: 2018. május
12-én konferencia, ezt követné a Jubileum téren egy
szabadtéri mise, fáklyás
felvonulás, majd a Szent
Borbála templom díszkivilágításának átadása. 2020ig számos zenei, művészeTavaszra újul meg
a Bimbó utca
28. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2017. DECEMBER
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Képviselők
fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő e-mailen
elérhető: beres.a@hdsnet.hu

Ciklonos táncos évzáró
A Ciklon Táncegyesület december 2-án tartotta évzáró táncgáláját a művelődési házban. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden csoport színvonalas
produkcióval készült, amelyet szüleiknek, nagyszüleiknek és barátaiknak
mutattak be a színházteremben.

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő e-mailen
elérhető: bokrosl@hdsnet.hu
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: finta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő
e-mailen elérhető: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: j.karcz@vnet.hu
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő e-mailen
elérhető: molnaralbert52@gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő e-mailen
elérhető: polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: ugyvezeto@eszkozkft.hu
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: sziglir@gmail.com

Búcsú Várkövi Istvántól
Ismét egy nagy zenész generáció tagja távozott.
1950 nem csak a Dorogi Bányász Zenekar életében
jelentett fordulópontot, hanem sok nebuló számára is. Gáldi
Feri bácsi, az akkori
karmester,
zenész
palántákat
toborzott, hangszert adott
a kezükbe és ezzel
egy életre elkötelezte
őket a zene szeretetére. Várkövi István mindenki „Pubija” a klarinétot
kapta Feri bácsitól és ennek a hangszernek művészi
színvonalú mestere lett. Minden zenei műfajt szeretett a komolyzenétől a szórakoztató zenéig, hűsége
a Dorogi Bányász Zenekarhoz töretlen volt: 67 évig
volt tagja a zenekarnak. Gyökereiből fakadóan szerette a sváb népzenét, ezért csatlakozott a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar alapító csapatához,
melynek haláláig tagja volt. A szórakoztató zene világában is megmérette magát, a Blank Zenekar tagjaként, ahol szaxofonnal játszott. Életvidám, bohém
ember volt, nem csak hangszeres tudással, hanem
kiváló énekhanggal rendelkezett. Esztergomban,
a belvárosi templomban Hajós Vilmos barátjával
működött közre a vasárnapi miséken. Sajnos betegsége késői stádiuma megakadályozta abban, hogy
aktívan zenéljen, de a zene hallgatásától nem tudta
elszakítani. Zenekarok rendezvényein mindig megjelent és ha kellett kritikus vagy dicsérő szavakkal illetett bennünket. Kedves Pubi, tedd ezt továbbra is
a többi eltávozott kollégával együtt! Kívánjuk, hogy
végső pihenésed legyen nyugodt.
Bányász köszöntéssel utolsó „Jó szerencsét!”
Bohner Antal

Szalagavató tánccal, humorral
Idén december 1-jén tartotta meg hagyományos Szalagavató Ünnepségét
a Zsigmondy Vilmos Gimnázium 12. évfolyama a Dorogi József Attila Művelődési Házban. A színvonalas műsor során nem csak a szalagok feltűzésére
került sor, a diákok látványos tánctudásukkal, humoros és elgondolkodtató
jeleneteikkel okoztak örömet a közönségnek, és csaltak könnyeket a szülők
szemébe. A tartalmas estét Máté Péter a barátságról szóló örök érvényű dala,
majd a közös fényképezkedés zárta.

A hulladékszállítás
menetrendje Dorogon
Ünnepi szállítási rend:
2017. december 25-én (hétfő) és december 26-án (kedd) a hulladékszállítás
változatlan rend szerint történik.
Fenyőfa elszállítási időpontok:
- Január 11. (csütörtök)
- Január 25. (csütörtök)
Kérjük a lakosságot, hogy csak a lecsupaszított fákat helyezzék ki! Nem viszik
el azt a karácsonyfát, amelyen drót, kampó, csillagszóró, szaloncukor papír,
egyéb díszítő elem található.
Decemberi szelektív hulladékszállítás:
A lakossági igényekre való tekintettel a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtése az alábbiak szerint alakul december hónapban:
December 6. (szerda) – műnyag, papír, fém
December 13. (szerda) - műnyag, papír, fém
Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
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24 órán keresztül pattog
a labda a sportcsarnokban
A dorogi kézilabdások idén is sportosan zárják
az évet, hiszen december 15-16-án immár ötödik alkalommal várják a sportág szerelmeseit
a dorogi Városi Sportcsarnokba, ahol együtt
játszhatnak a múlt, a jelen és a jövő kézilabdásai.
Bemutatkozik a Dorogi ESE kézilabda szakosztályának minden játékosa, lehetőséget kapnak
a lelkes amatőrök, akik bebizonyíthatják, hogy
nem csak szurkolnak a dorogi lányoknak, hanem játszani is tudnak.
A rendezvény keretén belül kerül sor az Év edzője és az Év sportolója díjak átadására
is. A sportolók között két kézilabdázó is díjazott lesz a 2017-es évben nyújtott teljesítményüknek köszönhetően.
Az ingyenes rendezvényre mind nézőket, mind amatőr kézilabda csapatokat (ez
utóbbiakat előzetes jelentkezés alapján) szívesen várnak a rendezők. A részletes
programról az esemény Facebook oldalán tájékozódhatnak.

Díjazzák az Év edzőjét és az
Év sportolóit 2017-ben

A Mikulással
futottak, ajándékokat gyűjtöttek
A Dorogi Futókör az idén immár harmadik alkalommal rendezte meg a hagyományos Jótékonysági Mikulás-futását. A rendezvény célja az volt,
hogy minél több cipősdoboznyi adományt gyűjtsenek össze a rászoruló gyerekeknek, szebbé
varázsolva ezzel karácsonyukat. Az eseményen
csaknem százan jelentek meg, szép számmal
gyűltek az ajándékok. A gyerekek jó hangulatban
futhattak egy kört a Mikulással és a krampuszokkal a stadion pályáján. A szervezők szaloncukorral, süteménnyel és meleg teával várták őket. A
felnőttek a Mikulással és kísérőikkel a városban
teljesítettek egy kisebb kört. Visszatérve a kiindulási pontra, jólesőn kortyolgatták beszélgetés közben a forralt bort és teát. Az összegyűlt
adományokat a Dorogi Futókör a Családsegítő
Szolgálat segítségével juttatja el a rászoruló családokhoz.

A Dorogi Sport idén is meghirdette az Év edzője és az Év sportolója díjat. Az Év edzője
cím a négy kiemelt sportág trénerei között dőlt el. A kézilabdások Bona Gergőt, a labdarúgók Csapó Károlyt, az úszók Járki Dánielt, a birkózók Knyaskó Mátét nevezték a
megtisztelő címre. A jelöltekre a Dorogi Sport webes felületén adhatták le szavazataikat a támogatók.
Az Év sportolója díjra az idén tizenegy, kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő tagot jelöltek az egyesületek. A kézilabdás lányok közül Imrei Nóra és Simsik Cintia, a
futók közül Sárdi Tamás, a focisták közül Mészáros Áron, Manger Adrián és Selmeci
József Bendegúz szerepelnek a jelöltek között. De elismerésben részesül Tamás Izabella és Meczger Sára az úszók, Kismóni Móric, Csontos Dávid és Bakos Ádám a küzdősportolók közül. Az ünnepélyes díjátadóra december 15-én, pénteken 19 órakor
kerül sor, a 24 órás Kézilabda Maraton keretén belül.

Dorog Városi Tekebajnokság eredményei
II. osztály
1.

Gransec

20

19306

34

2.

EKÖ

20

19034

32

3.

Onix

20

19026

30

4.

Törekvés

20

18027

17

5.

Konecsni P.

20

18352

16

6.

Dorog II.

19

17024

18

7.

D.Szállítók

19

16833

13

8.

Lendület

19

16859

10

9.

Bombázók

19

15985

6

I. Osztály
1. DOROGI I.
22
2. TOFI TEAM
22
3. COMP-L
22
4. KÉK-CÉG
22
5. SÜTTŐ
22
6. ÁSZOK
22
7. KARTOGRÁFIA
22
8. DÖNTÖGETŐK 22
9. I-PRO
22
10. FAVÁGÓK
22

22459
22030
22258
21959
21369
21268
21074
21270
20742
20941

32
31
29
28
20
20
19
16
15
10

Egyéni átlagok (Min. 10 játszott meccs)
1. Karcz Jenő
Comp-L 20 265,80
2. Varga Géza
DOROG I. 21 263,33
3. Tertsch Miklós Comp-L 13 259,46
A fotón a Dorog I. csapata:
(balról jobbra) Gurin Tibor, Budai Lajos,
Péter Vilmos, Kohl Ferenc, Varga Géza

Egyéni átlagok
(min. 10 játszott meccs)
1. Abonyi Gábor

Konecsni P. 20 253,20

2. Pálmai Zoltán

Gransec

3. Bercsényi Sándor EKÖ

15 252,60
18 251,61
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Adventi kórustalálkozó

A Szent József templomban december 17-én 16 órakor
szeretettel várnak minden zenekedvelőt.
A hagyományos adventi műsor keretében fellépnek
a Zrínyi iskola kórusai.
Vezényel: Kovácsné Fódi Krisztina

A Magyar Vöröskereszt
Esztergom-Dorog Területi Szervezete

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

