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PETPALACKBÓL KÉSZÜLT A 
FOGSOR A ZRÍNYIS DIÁKNAPRA

Életmentő és 
egészségtuda-

tos napot tartottak 
február 17-én a Zrínyi-
iskolában. A Zrínyi Na-
pok rendezvényeit ha-
gyományosan február 
közepén szervezi meg 
az intézmény diákön-
kormányzata. Ezúttal 
az egészséges élet-

módot helyezték a nap középpontjába: mentősök érkeztek 
életmentő felszereléssel, ápolók kötszeres dobozokkal, sőt 
még egy disznóláb is előkerült, hogy a sérülések szakszerű 
ellátását demonstrálják rajta. A gyerekek lakmuszpapírral 
próbálgatták a kóla ph-ját, de az otthonról hozott tea ph ér-
tékére is fény derült. A fogápolásról kicsiknek és nagyoknak 
is beszéltek a fogorvosok, sőt házi feladatként otthon óriás 
fogsort is készített az egyik osztály: pet-palackok aljából, 
hungarocellből.

Az egyik teremben elsősegélynyújtással kapcsolatos tesz-
tet töltöttek ki a felsősök, majd többek között bemutatták a 
különböző kötözési módszereket, a fulladás esetén a teen-
dőket.

A gyerekek ezúttal nem csak prospektusokkal, de gyakor-
latban használható tudással térhettek haza a színes iskolai 
diáknapról.

HAJNALIG MULATTAK A SVÁB 
BÁL RÉSZTVEVŐI

Februárban számos bált, óvodai, iskolai összejövetelt 
szerveztek a művelődési házban és az intézmények-

ben. A farsangi időszak kiemelt eseménye városunkban a 
hagyományos sváb bál, amelyet február 4-én tartottak. A 
térségben is igen népszerű rendezvényen köszöntőt mon-
dott Vörös Jánosné, a Dorogi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, majd dr. Tittmann János polgármester 
üdvözölte a bálozókat. A hagyományokhoz híven az idén is 
az Aldersteiner Zenekar húzta a talpalávalót a nemzetiségi 
kórus műsora után. A hajnalig tartó bálon a nyitótáncot a 
vörösvári német nemzetiségi táncegyüttes mutatta be.
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KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ELSŐ 
ÚJSZÜLÖTTET

Dorog első újszü-
löttjét köszöntötte 

Muzslai Mária aljegyző. 
Dorogon szép hagyomány, 
hogy minden évben (két 
hónapos korában) köszön-
ti a városvezetés az évben 
elsőként világra jött dorogi 
babát és családját. 2017. 
január 2-án látta meg a 
napvilágot Oláh Noel Fe-
renc, akit a Zsigmondy-la-
kótelepen lévő lakásukban 
köszöntötte Dorog aljegy-
zője. A csecsemő édes-
anyja a védőnők ajánlásai 
alapján összeállított baba-
ápolási kellékeket kapott 
ajándékba.

NÉPSZERŰSÍTETTÉK A HELYI ÍZEKET, 
AZ AKTÍV TURIZMUST A KIÁLLÍTÁSON

A Hungexpon megrendezett Utazás kiállításon (már-
cius 2-5. között) bemutatkozott a Dorog és Térsé-

ge Turizmus Egyesület, amely a helyi termékeket, a zöld 
és aktív turizmust népszerűsítette a kiállításra látogatók 
előtt. Szekér Zol-
tán, az egyesület 
elnöke kiemel-
te, hogy a Piknik 
Program további 
népszerűsítésével 
nem csak a térsé-
günkben elérhető 
programokra, ha-
nem a helyi érté-
kekre, és ízekre is 
felhívták az érdek-
lődők fi gyelmét. 
Bemutatták a Pik-
nik túrák a vidék 
ízeivel című kiad-
ványukat, amely 
a dorogiaknak is 
elérhető már a Vá-
rosi Programirodá-
ban (a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár 
épületében). 
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Február közepén elfogadta a kép-
viselő-testület a város költség-

vetését. Útfelújítások, parkolók ter-
veztetése és új játszótér kialakítása is 
szerepel az idei tervek között. 

Tavasszal megkezdődik a Bimbó utca 
teljeskörű felújítása. A több mint negy-
ven éves aszfaltburkolat elhasználó-
dott. Az utca nagy forgalmú, az elmúlt 
évtizedekben több alkalommal volt 
szükséges a közművek javítása, cse-
réje, amely szintén rontott a burkolat 
minőségén. Az év első felében a teljes 
szakaszon az út és a járda burkolatá-
nak megújítását, a padkázat cseréjét 
elvégezteti az önkormányzat. 

A gépjárművek megnövekedett szá-
ma miatt parkolókat alakítanak ki a 
Schmidt-lakótelepen (a 39/A. tömb 
mellett), folytatva a tavaly megkez-

dett parkolóhely építéseket. 
2016-ban csaknem húsz he-
lyet alakítottak ki az autók-
nak a Schmidten. A parkolók 
terveztetése a következő he-
tek feladata.

Megújul a Hétszínvirág 
Óvoda tetőzete is. A 2017. évi 
költségvetésben szerepel 
az intézmény tetőfelújítási 
munkáinak elvégzése. A be-
ruházás becsült bekerülési 
költségét tekintve a kivitele-
ző személyének kiválasztá-

sára közbeszerzési eljárás kezdődhet a 
hatályos jogszabályok alapján, a város 
idei közbeszerzési tervének megfele-
lően.

Az 1939-ben Gáthy Zol-
tán tervei alapján el-
készült óvoda 1990 óta 
önkormányzati fenntar-
tású. A zöldövezetben, az 
Otthon téri park melletti 
intézményben jelenleg 
mintegy másfélszáz kis-
gyermek tölti mindennap-
jait. 

Időszerűvé vált a tető 
teljes felújítása: a tető 
szerkezetét és héjalását 
is cserélik a közeljövőben. 
A munka nyáron kezdőd-

het el. 
A gyermekek legnagyobb örömére 

újabb játszótérrel gazdagodik város-
unk: az Iskola utcában, a Petőfi  mellett 
már tavaly ősszel elkezdődtek az ala-
pozási munkák, a tujasor ültetése és a 
kerítés felhúzása után tavasszal már 
az új, izgalmas sporteszközök, játékok 
várják a kisebbeket és nagyobbakat a 
kalandos játszótéren, amelynek avatá-
sát húsvét környékén tarthatja a város.  

Az idei évben beérhet több TOP-os 
pályázata is Dorognak: a Reimann bá-
nyászattörténeti emlékhely kialakítása 
és két iskola – Zrínyi és a Petőfi  – ener-
getikai racionalizására beadott pályá-
zat is döntési periódusba ért. 

ÚTFELÚJÍTÁS, PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA, KALANDOS JÁTSZÓTÉR-
AVATÓ SZEREPEL AZ ELSŐ FÉLÉV TERVEI KÖZÖTT

Február 24-én Esztergomban, a 
Szent Adalbert Központban ke-

rült sor a Laskai Osvát Antikvárium 
szervezésében Dorog Város Barátai-
nak Egyesülete bemutatkozó előadá-
sára. Az „Esztergom és környéke kin-
csei” sorozat keretében Kovács Lajos 
egyesületi elnök a Dorogi Füzetek 51 
kötetét és az iskolák diákalkotóinak 
„Dorogi értékek nyomában” című 26 
kiadványát, helytörténeti értékeket 
feltáró válogatott írásait ismertette 
az érdeklődő közönségnek. Nemcsak 
Esztergom és Dorog lakói, de Tát, 
Leányvár, Nyergesújfalu, Párkány és 
Nána kutató szakemberei is érdek-
lődéssel hallgatták a dorogiak hely-
történeti felfedezéseit, s azok más 
településekre is kisugárzó hatását. 

Molnár Villő diákkutató az általános 
iskolában készült tudományos dolgo-
zatával illusztrálta, hogyan tanulhatja 
meg akár 10 éves korától egy érdek-
lődő tanuló – tanári segítséggel – a 
tudományos igényű dolgozatkészítés 
technikáit. Kovács Klára mentor pe-
dagógus Rónay György költő e tájról 
írt versének előadásával idézte meg 
a környezet hangulatát, melyről a do-
rogi kiadványok és alkotók igényes 
munkái teremtenek egyre árnyaltabb 
képet. A dorogi történelem – környe-
zetéhez ezer szállal kötődve – egyre 
színesebb és izgalmasabb arcát tár-
ja fel az 1990-ben megkezdett kiad-
ványsorozatok segítségével. 

A DOROGI FÜZETEKTŐL A GYERMEKKUTATÓK HELYTÖRTÉNETI 
KÖNYVSOROZATÁIG – DOROGI EST ESZTERGOMBAN

Az előadás gyülekező közönsége és a dorogi fő-
szereplők az első sorban

Hétszínvirág Óvoda

Bimbó utca
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Az idei évben már kettő esetben történt gyalogos átkelőhe-
lyen történő gázolás, melynek megelőzése érdekében az aláb-
bi KRESZ szabályok betartására hívnánk fel a fi gyelmet!          

Magatartás a gyalogosokkal szemben
43. § (1) Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogos-

nak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó 
járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – elsőbb-
séget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, 
amelyre a jármű bekanyarodik.

(2)273 Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gya-
logosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan se-
bességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az 
elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jár-
mű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott 
óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, 
hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelő-
hely előtt meg is tudjon állni.

(3)274 A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy for-
galmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni 
akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gya-
logosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.

Gyalogosok közlekedése
21. §  (5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátke-

lőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely 
nincs,

a)  lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél 
(a járda meghosszabított vonalában), valamint a menet-
rend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járda-
sziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdaszi-
get teljes hosszában),

b)  egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító 
irányban mehet át.

(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak 
veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, kö-
teles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkod-
ni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit 
megzavarhatja, vagy megtévesztheti.

(7) A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a 
járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbb-
sége van – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – az 
útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a jár-
művekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, 
amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket 
használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak 
elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

12)177 A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, út-
padkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve 
a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését – éjszaka 
és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt 
(ruházatot) kell viselnie.

Balesetmentes közlekedést kíván a 
Dorogi Rendőrkapitányság

                                           Városi Balesetmegelőzési Bizottsága

A DOROGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
FELHÍVÁSA
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete február 10-én megtartott rendkívüli  testületi ülésen 
az alábbi napirendekről döntött
1.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (II.10.) önkormány-

zati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
2.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § szerinti határozathozatal 

az önkormányzati költségvetés várható hatásairól 
3.) Dorog Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve 
4.) Dorog, Hétszínvirág óvoda tető felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
5.) Dorog, Bimbó utca és Schmidt Sándor lakótelep 39/a lakótömb melletti parkoló 

burkolatának felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
6.) 6. Dorog Város Önkormányzatának általános és közvilágítási célú villamos ener-

gia beszerzésének közbeszerzési eljárása

Február 10-én döntött a testület
1.) A Tatabányai Tankerületi Központ kérése a működtetésre átadott köznevelési 

intézmények közüzemi számláival kapcsolatban 

A képviselő-testület február 24-én megtartott ülésén az alábbi napirendekről döntött
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
2.)  Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (II.24.) önkormány-

zati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 
3.)  Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (II.24.) rendelete az 

egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról 
4.)  Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(II.24.) rendelete a 

Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igény-
bevételéről és a fi zetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

5.)  Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tása 

6.)  M0 autóút építési engedélyezési eljárásába történő ügyféli jogállás megállapí-
tása 

7.)  Szolgalmi jog alapítása 
8.)  A Dorog, Mária u. közút önkormányzati tulajdonba vétele 
9.)  Dorog Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
10.) Dorog város közigazgatási területén a gépi köztisztasági és gépi hóeltakarítási 

munkák elvégzésének közbeszerzési eljárása 
11.)  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkor-

mányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton történő 
részvétel 

12.)  Döntés a dorogi óvodák 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról 
13.)   Bejegyzett polgári önszerveződések pályázati támogatása 
14.)  Ügyféli jogállás megállapítása 
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a város hivatalos hon-
lapján, 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.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. március 30-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja 
fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő március hónapban 
telefonon, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés 
alapján tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési 
Házban. Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtárban március 22-én, valamint április 5-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, fi nta.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
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő március hónapban 
telefonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja 
fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Időpont 
egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros 
keddjén (telefonos egyeztetés: 70/602-2985) 16-17 óra között 
tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intézmények Házával 
szemben). 
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő március 29-
én, 16-17 óra között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja 
fogadóóráját.

TISZTELT EBTARTÓ!
Dorog Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kí-

méletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül 
sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattar-
talommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az 
adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasz-
tása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (Dorog, Bécsi u. 79-81), illetve 
letölthetők a www.dorog.hu honlapról; illetve fénymásolással sok-
szorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a 
Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:
 Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2510 Dorog, Bé-

csi út 79-81. ;
 Hivatal portáján, illetve az Ügyfélszolgálaton leadható
 Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) az  

emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017.04.24.
Kihelyezett gyűjtőládák:

- Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi rendelő 
(Mária u. 20.)

- Polgármesteri Hivatal (Bécsi út 79-81.)
- Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténet Múzeum (Bé-

csi út 42.)
- Állatorvosi rendelő és állatpatika (Dr. Prohászka Márta) 

(Bécsi út 87.) 
- PET CARRIER állatkereskedés és kisállatkozmetika (Bécsi 

út 21.)
- Zrínyi Ilona Általános Iskola (Bécsi út 45.)
- Háziorvosi rendelők (Rákóczi u. 9.)
- Zrínyi Ilona Óvoda (Hősök tere 2.)
- Petőfi  Sándor Óvoda (Iskola u. 2.)
- Petőfi  Sándor Iskola (Iskola u. 4.)
- Hétszínvirág Óvoda (Otthon tér 2.)
- Eötvös J. Általános Iskola (Borbála ltp. 8.)
- Cats és Dogs állateledel, gazdabolt (Esztergomi út 15.)
- Idősek klubja (Borbála ltp. 30.)

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE A 
MÉRÉSEK ALAPJÁN 

2017. január 22.-február 21. 
1. Kéndioxid (SO2)átlagértéke: 1,00 μg/m3

 előírt határértéke: 125, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 0,80 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)átlagértéke: 35,00 μg/m3

 előírt határértéke: 85, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 41,18 %-a

3. Szénmonoxid (CO)átlagértéke: 285,48 μg/m3

 előírt határérték: 5000, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 5,71 %-a
4. Ózon (O3) átlagértéke: 42,50 μg/m3

 előírt határérték: 120, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 35,48 %-a

5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke: 56,35 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 112,71 %-a
Határérték túllépés ülepedő por kategóriában 12 alkalommal történt.
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Program indul az utánpótlás 
edzők támogatására. Az edzői 

életút programot 2017-től az után-
pótlás korosztállyal foglalkozókra is 
kiterjesztik, így 350-nél több szakem-
ber kaphat havonta bruttó százezer 
forintos

támogatást - mondta el az EMMI 
sportért felelős államtitkára az MTI-
nek a sportkonferencián. 

Dr. Szabó Tünde hozzátette, a prog-
ram kiterjesztésével az adott sportág 
eredményességének alapjait lerakó, 
utánpótlás korosztállyal foglalko-
zó edzőket szeretnék megbecsülni. 
2018-ban a tapasztalatok fi gyelem-
bevételével a támogatás összegét 
eredményességtől függően kétszáz-
ezer forintra emelnék. A sportági 
szakszövetségeket rövidesen megke-
resik, hogy tegyenek javaslatot a tá-
mogatásra érdemes edzők személyé-
re, majd jelöltek végegesítése után a 
szövetségek szerződnek a klubokkal 
a támogatás átadásáról.

A rendezvényen - amelynek a mű-
velődési ház konferenciaterme adott 
otthont - köszöntőt mondott Sze-
kér Zoltán sportigazgató, majd dr. 
Tittmann János polgármester beszélt 
a sport és a városfejlesztés irányairól, 
lehetőségeiről. Szekér Zoltán kiemel-
te: - Dorog, mint kisváros, fejlődésé-
nek egyik fontos szempontja erőfor-
rásainak hatékony felhasználása, 
amelyet kizárólag úgy érhetünk el, ha 

ismerjük részben az állami sportirá-
nyítás stratégiai irányát, részben az 
egyesületek elképzeléseit, távlati cél-
jait. A konferencia a három szereplő 
együttműködési lehetőségeit vizsgál-
ta. Középpontba helyeztük az egyént, 
a sportolót, választ kerestünk arra a 
kérdésre, hogyan segíthetjük a spor-
tolók kettős karrierjének fejlődését. 
Cél, hogy az aktív, hivatásos sportolói 
státusz mellett, illetve azt követően, 
képes legyen a sportoló felépíteni ci-
vil karrierjét.

Dr. András Krisztina, a Budapesti 
Corvinus Egyetem tanszékvezető-
egyetemi docense, a Sportgazda-
ságtani Kutatóközpont igazgatója a 
kettős karrier lehetőségről tartott 
prezentációt. Ez év szeptemberében 
a Corvinus Székesfehérvári Campu-
sán kísérleti jelleggel duális képzés 
indul. Ez új lehetőséget nyújt a szé-
kesfehérvári sportklubok számára, 
hiszen nemcsak sportolói karriert kí-
nálhatnak játékosaiknak, hanem ez-
zel együtt a sportközgazdász főiskolai 
diploma megszerzését is. 

A találkozó kiemelt témája a katonai 
életpályamodell volt, amelyről Rátkai 
István őrnagy, hivatásos toborzó saját 
életútját bemutatva beszélt.

A konferencia kerekasztal beszél-
getéssel folytatódott, ahol Gergely 
István, Farkas László, Bacsa Péter 
és Rédli András járt körül több sport-
szakmai kérdést. Többek között szó 

esett arról, miért lehet vonzó a kato-
naság egy sportoló számára.  Erre a 
legjobb példa Rédli András százados, 
aki a tavaly nyári olimpiai játékokon 
harmadik helyezést ért el a párbajtőr 
csapattal. Beszéltek arról is, hogy mi-
lyen nehéz egy kiemelkedő tehetségű 
sportolót egy kis városban ott tartani, 
vagy milyen fontos a támogató iskolai 
és családi háttér.

SPORTOLÓK CIVILBEN: A KETTŐS KARRIERRŐL SZÓLT A KONFERENCIA
Támogatják az utánpótlás edzőket - Birkózószervezetek szakmai együttműködése 

„Összefogással a sportolói életpálya modellért” címmel sportkonferenciát szervezett Dorog Város Egyesített Sportintéz-
ménye és Dorog Város Önkormányzata.

A rendezvény záróakkordjaként 
szakmai együttműködési megálla-
podást írtak alá a Budapest Honvéd 
Sportegyesület, az Esztergomi Bir-
kózó Egyesület és a Dorogi Nehézat-
létikai Club vezetői. A BHSE, EBSE, 
DNC egyesületek birkózó szakosztá-
lyai új szakasz elindulását szimboli-
zálva, aláírásukkal erősítették meg 
hosszútávú együttműködési elkép-
zeléseiket. Céljuk, hogy kölcsönösen 
segítsék egymás szakmai munkáját. 
Az épülő dorogi birkózócsarnokban 
ezzel megkezdődhet a térségi szak-
mai együttműködésen alapuló edzői 
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BÚCSÚZOTT A 
DOROG A MAGYAR 

KUPÁTÓL

A Vasas jutott a legjobb 8 közé 
a Magyar Kupában. A Doro-

gi FC február 28-án játszotta a visszavágót a Vasas-sal. Az 
újpesti Szusza Ferenc Stadionban 4:0-s vereséget szenve-
dett el csapatunk, így a 9. fordulóban búcsúztak a Magyar 
Kupától.

A Vasas 6:1-es összesítéssel jutott a legjobb 8 közé a ku-
pában. A mieink emelt fővel fejezhetik be a kupasorozatot 
és teljes erőbedobással koncentrálhatnak az NBII tavaszi 
szezonjára.

ÚSZÓINK HUSZONHÉT 
ÉREMMEL TÉRTEK HAZA 

Az Új-Hullám SE úszói részt vettek a 2017-es Ko-
márom-Esztergom megyei úszó körverseny első 

fordulóján, Tatabányán, február 26-án. Az úszóversenyen 
az egyesület sportolói kiválóan teljesítettek: 8 aranyat, 11 
ezüstöt és 8 bronzot sikerült hazahozniuk! 

Aranyérmeseink: 
50 m férfi  gyors:  1.ThirringDomonkos (2009); 
200 m férfi  vegyes:  1. Meczger Máté (2003); 

 200 m női vegyes:  1. Meczger Sára (2005); 
 50m férfi  mell:  1. Papp Roland (2009); 
 200 m női vegyes:  1. Meczger Sára (2005);
 50 m férfi  mell:  1. Papp Roland;  (2009)
 200 m női hát: 1. Meczger Sára (2005); 1. Papp Vivien (2006).

-

-
-

-

-

-
-

-
-

Mindezt itt és így tehetik meg:

1. -

2. 
3.

 
MindenKOR 
mozgásban!

NINCS MEGÁLLÁS!

2017. FEBRUÁR
Méregtelenítsünk!

Helyszín:
Irány a medence!

Helyszín:

Az „élet sója”

Helyszín:
2017. MÁRCIUS

Szabad egy táncra?

Helyszín:
Tavaszváró séta

Helyszín:
Mozgassuk meg izmainkat!

Helyszín:
2017. ÁPRILIS

Kényeztessük testünk-lelkünk!

Helyszín:

Hogy semmi se fájjon! 

Helyszín:

Helyszín:
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