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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÜK DOROGON
Táncra perdültek testvértelepülésünk művészei - Erdélyi tájak, bibliai jelenetek kiállítása

A Himnusz születésnap-
ján, a magyar kultúra 

napja ünnepi rendezvényén 
felsőboldogfalvai művészek 
mutatkoztak be a dorogi mű-
velődési házban. Január 21-
én kiállítás és táncprodukci-
ók várták az érdeklődőket.

Felsőboldogfalva és Do-
rog 2013-ban írta alá a 
testvértelepülési szerző-
dést. Azóta több alkalom-
mal érkezett városunk-
ba delegáció Hargitáról 
– Felsőboldogfalváról és a 
hozzá tartozó tíz település-
ről (Árvátfalva, Bikafalva, 
Farcád, Hodgya, Ocfalva, Pa-
takfalva, Sándortelke, Sükő, 
Székelylengyelfalva és Telek-
falva).

A magyar kultúra nap-
ján Farcádi Sándor Levente 
képzőművész alkotásaiból 
nyílt kiállítás a Dorogi Galé-

riában. Dr. Kesztyűs Ferenc 
festőművész fi aként szólt 
Farcádi Sándor Leventéhez, 
akinek impresszionista és 
neoavantgard festményeit a 
világ számos országában be-
mutatták már. Hangsúlyozta, 
minden évben jelentős kiállí-
tásokat tudhat maga mögött, 
folyamatosan képzi magát, 
ismerkedik a legújabb tech-
nikákkal.

A Dorogi Galériában tájké-
peit, bibliai jeleneteit ábrázo-
ló festményeit és kisméretű 
szobrait tekinthették meg az 
érdeklődők. 

A színházteremben a 
felsőboldogfalvai néptánco-
sok műsora előtt köszön-
tőt mondott Sándor József, 

Felsőboldogfalva polgár-
mestere, aki beszédében 
hangsúlyozta, mindannyian 
nagyon boldogok, hogy az 

anyaországban ünnepelhe-
tik a magyar kultúra nap-
ját. - „Közös felelősségünk, 
hogy ápoljuk és továbbadjuk 
a magyar kultúrát utódain-
knak” – mondta. 

Dr. Tittmann János, Do-
rog város polgármestere az 
ünnepen A múltunk és jele-
nünk egymásra tekintése, 
a boldogságban élhető jövő 
reményében címmel tartott 
vetítettképes előadást. Szólt 
arról, hogy az elmúlt évszá-
zadokban, évtizedekben mit 
jelentett a kultúra és annak 

sokszínűsége, vetületei. Zár-
szóként a 2017-es eszten-
dőhöz érve a számmisztika 
– mint a kultúra egyik szele-
te – 17-es számra vonatkozó 
jelentését taglalta: a 17-es a 
kitartás száma, a kitartás ju-
talma a bölcsesség. 

Majd következett a tánco-
sok produkciója, akik népvi-
seletben hozták el hozzánk a 
székely kultúrát. 

A műsor végén a megjelen-
tek közösen énekelték el a 
Székely Himnuszt.

„Mintha disznóvágás”  a vendégek tiszteletére
A felsőboldogfalvai delegációt megérkezésükkor disznó-

toros vendégség várta a művelődési házban. Sült, hagy-
más vért, savanyú májat és hurkát-kolbászt kóstolhattak, 
amelyek a sváb szokásoknak megfelelően készültek el. 

Dr. Kesztyűs Ferenc és Farcádi Sándor Levente

Az elmúlt év dorogi eseményeiből válogatást tekinthettek 
meg vendégeink a konferenciateremben

Felsőboldogfalva táncosai
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Az óvodakötelessé váló gyerme-
keket a kiválasztott dorogi in-

tézménybe május 2-4-között (8-17 óra) 
írathatják be a szülők. Cikkünkkel segít-
séget szeretnénk nyújtani a szülőknek. 
A jogszabályi kötelezettségek mellett 
személyes hangú riportokat olvashatunk 
az óvodákról, azokról a pedagógiai terü-
letekről, amelyekre az intézmények ki-
emelten fi gyelnek.

Az óvodai jelentkezés előtt tájékozódjunk, 
hogy melyik óvodai körzethez tartozunk 
(körzethatárok: dorog.hu). Természetesen 
az intézmények fi gyelembe veszik a szülői 
igényeket (munkahely közelsége, testvér 
az oviban), de sok jelentkező esetén első-
sorban a körzethez tartozó gyermekeket 
veszik fel. Kötelező az óvodai nevelésben 
való részvétel (szeptember 1-től napi négy 
órában) a törvény szerint azoknak a kis-
gyermekeknek, akik az adott év augusztus 
31-ig betöltik a 3. életévüket. A jegyző a 
szülő kérelmére és az óvodavezető, vala-
mint a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik 
életéve betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja. A kérelem benyújtásá-
nak határideje: május 2. 

A 2,5 éves, szobatiszta gyermekek szá-
mára is lehetőség van óvodába járni, ha az 
intézményi létszám azt megengedi.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmá-
nyok szükségesek: születési anyakönyvi 
kivonat, orvosi igazolás a kötelező védő-
oltások meglétéről, a személyi azonosítót 
is tartalmazó lakcímkártya, Taj kártya, 
szülők személyazonosító okmányai és lak-
címkártyái. 

BEMUTATKOZNAK AZ ÓVODÁK
PETŐFI SÁNDOR ÓVODA

„A zene egy aranyhíd, mely minden embert 
összeköt” (Kodály Zoltán) – vallják a Petőfi  
Sándor Óvoda dolgozói. 

Varsányi Ildikó intézményvezető elmond-
ta, hogy az óvodai nevelés keretein belül 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyermekek 
egyéni fejlesztésére, az érzelmi, erkölcsi 
nevelésére, az ének, a zene megszeret-

tetésére. - „Sokfélék vagyunk! Máshonnan 
érkezünk, máshova tartunk. Itt mindenki 
számít!”- integráló óvodaként együtt ne-
veljük a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekeket, az autistákat, a teljesen 
normál képességű gyermekeket és a ki-
emelkedően tehetséges gyermekeket. Eh-
hez a zenét, mint közvetítő eszközt hívják 
segítségül. A zenei képességeket fejlesztő 
játékok előnyösen hatnak az egész sze-
mélyiség sokoldalú és harmonikus fejlő-
désére, lehetőséget nyújtanak az egyéni 
fejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehet-
séggondozásra. - Pedagógusaink mind-
egyike 2-4 hangszeren játszik. Óvodásaink 
jó része folytatja a zenetanulást iskolás-
korban is. A fenntartónktól (Dorog Város 
Önkormányzata) minden segítséget meg-
kapunk. Támogat és biztosítja számunk-
ra az egészséges fejlődéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. Hiszünk 
abban, ha gyermekközpontú, elfogadó, be-
fogadó, szeretetteljes, egyéni szükségle-
tekből kiinduló óvodai légkört teremtünk, 
ahol önfeledten játszhat, észrevétlenül ta-
pasztalat útján tanulhat a gyermek, aktív 
iskolássá és boldog kiegyensúlyozott fel-
nőtté válhat.

Jelenleg 142 gyermek jár a Petőfi  óvodá-
ba. A következő nevelési évben 40 kisgyer-
meket várnak az intézménybe.

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

A legfontosabb számunkra, hogy a gyer-
mekek közvetlen tapasztalatokon át jus-
sanak információhoz, ezért a környezeti 
nevelés a kiemelt nevelési területünk a 
Hétszínvirág Óvodában.

Az Otthon tér parkjára néző intézménybe 
jelenleg 161 gyermek tölti mindennapja-
it. Szeptemberben két kiscsoportot indít 
az intézmény. Uitz Sándorné óvodavezető 
kiemelte, hogy a környezeti nevelés fon-
tossága miatt a nevelési évet úgy állítják 
össze, hogy a jeles napok, környezeti ün-
nepek (madarak és fák napja, Föld napja, 
állatok világnapja, víz világnapja) meg-
különböztetett fi gyelmet kapjanak. Tevé-
kenykedtetés mellett a gyerekeknek, a 
szülők bevonásával a témához illesztett 
interaktív kiállításokat, kirándulásokat 
szervezünk. Célunk, hogy minden érzék-
szervükkel megtapasztalják környezetü-
ket. Hangsúlyt fektetünk még a mozgásra 
szervezett és kötetlen keretben. A közle-

kedési ismeretek elsajátítására programot 
dolgoztunk ki, amelynek része az évtizedes 
múltra visszatekintő ovi rally. Pedagógu-
saink folyamatosan bővítik ismereteiket, 
továbbképzéseken, szakmai előadásokon 
vesznek részt, hogy lehetőségeik, friss 
információik alapján még több tudást ad-
hassunk át a gyermekeknek.

ZRÍNYI ILONA ÓVODA

„A kisgyermekkorban a legnagyobb a mozgás 
jelentősége. A személyiség valamennyi szegmen-
sét fejleszti” – vallják a Zrínyiben.

A Zrínyi óvodába jelenleg 75 gyermek jár, 
100 százalékos a feltöltöttség.  Az idén a 
tanköteles óvodásaink várhatóan több 
mint 80 százaléka kezdi meg az iskolát, így 
bőven lesz férőhely a leendő kiscsoporto-
sok számára. A 2017/2018 nevelési évre 25 
gyermeket tudunk majd fogadni szeptem-
bertől.

A Zrínyi óvodában a kiemelt terület a 
mozgás. - Óvodánk nevelőtestülete az Ép-
kéz-láb mozgásharmónia alapozó helyi 
egészségnevelő óvodai pedagógiai prog-
ram alapján dolgozik – tudtuk meg Szrnka 
Anna intézményvezetőtől. - A mozgáshar-
mónia kifejezéssel utalunk a zene, a rit-
mus  és a mozgás jótékony egymásra ha-
tására a fejlesztésben. Ezt a területet nem 
csak azért választottuk profi lként, mert 
a játék mellett az óvodás korú gyermek 
alapvető szükséglete, elsődleges öröm-
forrás számára, hanem mert ebben az 
életkorban fejleszthető a legeredménye-
sebben: a nagymozgásoktól a legfi nomabb 
mozgásokig, a kéz, az ujjak használatáig 
és végül a beszédig. A mozgáslehetőségek 
skáláján a mozgásos játékok, sportos (lab-
dás) és a táncos (néptánc) tevékenységek 
egyaránt megtalálhatók, sok-sok énekkel, 
zenével megtámogatva. A mozgás-zene  a 
gyermek testi-lelki egészségére egyaránt 
jótékony hatással van, de a harmonikus 
mozgásfejlődés az alapja az értelmi fejlő-
désnek is.

MI VÁR RÁNK AZ ÓVODÁBAN? – ZENE, MOZGÁS, TAPASZTALAT
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A Tokodaltárón nyíló bányavágatokat (4/c ereszke, Ágnes-akna) még 
az 1920-as években mélyítették a környékbeli bányákhoz hasonló 

szándékkal; a szén kitermelésére. A Dorogi-medencében 1990-es évek-
ben végleg bezártak a szénbányák, így a korábban a vágatok víztelenítése 
céljából végzett karsztvíz-kiemelés is megszűnt, a vízszint néhány év alatt 
jelentős mértékben megemelkedett. Ez egy újfajta, a dorog-esztergomi 
térség lakossága számára ismét hasznosítható bányászat beindítását 
tette lehetővé Tokodaltárón (itt a szénbányászat 1967-ig tartott), törté-
netesen a karsztvíz kitermelését, annak ivóvízhálózatba történő becsat-
lakoztatását.

„Barlangkozmetika”
A tokodaltárói bányaüzem munkatársaival jó kapcsolatot ápoló dorogi 

Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) 
tagjai az elmúlt évtizedben, állapotfelmérés céljából több ízben is felke-
resték már ezeket a barlangokat. Az egyre alaposabb szemrevételezés 
során vált sejthetővé, hogy az erősen elkoszolódott falakon, a vastag por-
réteg alatt szép kristályos felületek találhatók. Ennek igazolására január 

közepén kétnapos, nagyszabású 
mosás szerveződött.

A több centiméteres porréteg le-
mosásával szépen lassan kezdtek 
előtűnni a természetes falfelüle-
tek. A falakat jóval nagyobb felü-
leten borítják kristályok, mint azt 
előzetesen látni vagy sejteni lehe-
tett. A rongálások (törések) nyomai 
is jól láthatóvá váltak. A korommal 
falra írt és azokat elcsúfító évszá-
mok, feliratok nagy része eltűnt, 
helyüket a borostyánszínű kalcit- 
és a hófehér aragonitképződmé-
nyek csillogása váltotta fel.

Az eredmény nemcsak a barlang esztétikai értékét növelte, de a későb-
bi tudományos kutatásokat is segítheti, hiszen a szakemberek számá-
ra ezeket a rejtett barlangokat ténylegesen új megvilágításba helyezi.  A 
barlang a vízbázis közelsége miatt a nagyközönség számára jelenleg nem 
látogatható.

Szöveg: Lieber Tamás 
Fotók: Szilvay Attila képei

BARLANG LÁTOGATÁS
A dorogi BEBTE kiírta a Sátorkőpusztai-barlang 2017.évi látogatási 

napjait.
Első félévi időpontok: február 25-26., március 11-12., április 16-17 

(húsvét)., május 13-14., 27-28., június 10-11.
A túranapokra előzetes regisztráció szükséges. Részletek a www.

bebte.hu oldalon

ÚJRAFELFEDEZETT KRISTÁLYBARLANG A 
BÁNYA MÉLYÉN

MEGÉR EGY MISÉT, HOGY 
TALÁLKOZZUNK!

Elbúcsúzott 
D o r o g t ó l 

Kiss-Maly Lász-
ló, a Szent Bor-
bála templom 
plébánosa január 
végén. Az Eszter-
gomban, 2000. 
június 17-én fel-
szentelt pap 12 
évig szolgált városunkban.  

Barátokra leltem, itt Dorogon, mindig 
számíthattam a városvezetésre. Megszépült 
templomunk, fogadhattuk Don Bosco erek-
lyéit Dorogon, számos lépést tettünk Vándor 
(Wech) József boldoggá avatásának ügyében 
(2016 júniusában üvegablakot szenteltek 
tiszteletére a templomban – a szerk.). A 
város mottójához igazodva: jövőnket építjük, 
de múltunkat nem feledjük! A jelen mi va-
gyunk, mi tehetjük széppé mindennapjainkat, 
ehhez Jó szerencsét! kívánok Önöknek – hang-
zott el a január 27-én megtartott testületi 
ülésen, ahol dr. Tittmann János polgármes-
ter is minden jót kívánt az atyának.

Január utolsó vasárnapján szentmisén 
búcsúzott a hívektől Kiss-Maly László. Esz-
tergomban találkozhatunk vele a jövőben. 
Ahogy búcsúbeszédében elmondta: „Megér 
egy misét, hogy találkozzunk!”

90 ÉVES DR. TILL JÓZSEF

Február 2-án ünnepelte 
90. születésnapját dr. 

Till József orvos, grafi kus. A 
Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen végzett. A Dorogi 
Járási, majd az esztergomi 
kórház szülészorvosa, se-
bész, a dorogi rendelőintézet 
igazgatója és kórházigaz-
gató-helyettes. Mintegy másfél-száz tudo-
mányos cikket jelentetett meg a halbiológia 
szakterületén, felfedezései jelentős vissz-
hangot váltottak ki. A halak szaktudományá-
nak a kutatóintézetek által is elismert tagja. 
Halatlasza valamennyi hazánkban megta-
lálható halfajunkat magába foglalja színes 
festmény és szakszövegek formájában. Meg-
festette a volt dorogi járás településeinek ká-
polnáit, templomait. Több elismerés mellett 
a Dorogiak Dorogért Alapítvány díját vehette 
át 1999-ben, majd Dorog Város Önkormány-
zatától Pro Urbe díjat kapott (2008). Jó egész-
séget kívánunk születésnapja alkalmából!

TAGFELVÉTEL A SZENT BORBÁLA KÓRUSBAN
Kedves Dorogiak! A Szent Borbála Kórus tagokat 

keres. Világi és egyházi dalok egyaránt szerepelnek 
repertoárunkban. Vidám, életteli dalokat éneklünk, 
a kottaismeret nem feltétel!

Jó hangulatú próbáinkat a dorogi művelődési ház-
ban hétfőnként 19 órától tartjuk.

További információ: Udvardyné Pásztor Ágnes 
karnagy (70/3155-968)
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről döntött a janu-
ár 27-i testületi ülésen.
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről 
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017. (I.27.) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intéz-
mények, illetve szolgáltatások igénybevételéről szóló 7/2012.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (I.27.) 
önkormányzati rendelete Dorog Város Önkormányzatának a közte-
rületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

4.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2017 és Dorog Város 
családiházas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró cseréje” megne-
vezésű pályázat meghirdetése 

5.) „Budapest-Esztergom vasútvonal villamosítása és kiegészítő építési 
munkák”-hoz kapcsolódó dorogi buszforduló vázlattervének véle-
ményezése 

6.)  Döntés a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2017. évi éves zárva tar-
tásáról 

7. Döntés a dorogi óvodák 2017/2018. nevelési évre való beiratkozás 
időpontjáról 

8.) Döntés Dorog város óvodáinak éves zárva tartásáról 
9.) Döntés Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum éves 

zárva tartásáról 
10.) Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda pályázatának támogatása 
11.) Településen működő iskolák felvételi körzeteinek véleményezése 
12.) Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
13.) Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálata 
14.) Dorogi Szlovák Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapo-

dás felülvizsgálata 
15.) Dr. Tittmann János polgármester illetménye 2017. január 1-től 
16. Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézmé-

nyeinek térítési díja 
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a város 
hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők által 
alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján olvashatják.

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE A 
MÉRÉSEK ALAPJÁN 

2016. december 26.-2017. január 25.
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: 29,07μg/m3

 előírt határértéke: 85, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 34,20%-a
3. Szénmonoxid (CO)átlagértéke: 6407,24 μg/m3

 előírt határérték: 5000, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 12,84 %-a
4. Ózon (O3) átlagértéke: 44,14 μg/m3

 előírt határérték: 120, μg/m3

 a mért átlag a határérték: 36,78%-a
5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke: 55,10 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 110,19 %-a
Határérték túllépés ülepedő por kategóriában 12 alkalommal történt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-
ben is támogatni kívánja a nappali tagozaton, felsőok-
tatásban tanuló dorogi fi atalokat.
1.) Támogatásban részesíthető aki:
- dorogi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- felsőoktatási intézményben nappali tagozaton eltöl-

tött legalább egy sikeres félévet igazol,
- igazoltan beiratkozott a következő félévre, 
- akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább jó (3,51) 

átlagot eléri,
2.) Pályázat benyújtásának rendje:
- a pályázatot kizárólag az erre rendszeresített forma-

nyomtatványon, elektronikus úton lehet benyújtani 
az emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.

- a formanyomtatvány személyesen az Emberi Erő-
forrás Osztályon kérhető, valamint Dorog Város Ön-
kormányzat hivatalos honlapjáról tölthető le (www.
dorog.hu),

- a pályázat meghirdetésének időpontja évente két al-
kalom: március 1., és október 1.

- a pályázat benyújtásának határideje március 10. 15 
óráig, és október 10. 15 óráig, a határidő elmulasz-
tása jogvesztő.

3.) A pályázathoz csatolandó igazolások:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személy-

azonosító igazolvány, útlevél, kártya típusú vezetői 
engedély),

- lakcímigazolvány,
- hallgatói jogviszony igazolása,
- leckekönyv másolata,
4.) A pályázat elbírálásának rendje:
- A pályázat döntés előkészítését Dorog Város Önkor-

mányzat Emberi Erőforrás Bizottsága végzi. A támo-
gatás odaítélésére aa pályázati felhívásnak megfele-
lő első 50 fő esetében kerül sor.

- A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület a már-
ciusi, illetve az októberi ülésén dönt.

- Pályázati támogatás mértéke: 10.000.- Ft/hó/fő

TÁJÉKOZTATÓ 
A város közigazgatási területén a bejelentett, szaba-

don kóborló ebeket elfogásuk után a dorogi gyepmeste-
ri telepre szállítják.  Az elkóborolt kutyákról Kele Tibor 
gyepmesternél lehet érdeklődni a 06 30/960-7199-es 
telefonszámon.

FELHÍVÁS
Dorog Város Önkormányzata tisztelettel felhívja a La-

kosság fi gyelmét, hogy Dorog városában elindul a Tele-
pülésrendezési eszközök felülvizsgálata.

Az észrevételeket, véleményeket a dorogi lakosok 
március 6-ig a városi főépítésznél, Dankó Kristófnál te-
hetik meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Do-

rog Város Kommunális Közalapítványa és a Baumit Kft. 
„Év Homlokzat Felújítási Terve 2017 és Dorog Város 
családiházas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró 
cseréje” megnevezéssel, nyílt, nyilvános pályázatot hir-
det.

A pályázat beadási határideje: március 22.
Támogatások elbírálásának határideje: április 26. 
További információ: www.dorog.hu-n található vagy 

Dorog Város Főépítészénél kérhető.
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Sárdi Tamással, Dorog város BSI Futó-
nagykövetével annak apropóján be-

szélgettünk, hogy februárban egy kezdőknek 
szóló futóedzés sorozatot indít a Dorogi Fu-
tókör.

Mióta vagy a város futónagykövete?
2016. október 1-jétől vettem át Nagy Lajos-

tól ezt a tisztséget, aki elköltözött a város-
ból és így nem tudta ellátni ezt a feladatot a 
továbbiakban. A futónagykövet feladata az, 
hogy közösségi futásokat szervezzen, megis-
mertesse az emberekkel a futást, segítséget 
és kedvezményes nevezési lehetőséget biz-
tosítson a BSI rendezvényeire.

Melyik futóeredményedre vagy a legbüszkébb? Mi volt a legnehezebb 
verseny, amin részt vettél?

A legbüszkébb a Vérkör teljesítésére vagyok. A Vérkör egy 77 
km-es teljesítménytúra a Vértesben, amit futva, gyalog és ke-
rékpárral is lehet teljesíteni. Én természetesen futva vágtam 
neki a távnak. Egy kicsit eltévedtem az idegen terepen, így végül 
80 km lett a vége, 9 és fél óra alatt. A nehézsége a Vérkörnek 
az, hogy teljesen egyedül, minden külső segítség igénybevétele 
nélkül kell teljesíteni.  

Milyen célversenyed van idén?
Az év első felében az elsődleges cél az UltraBalaton teljesíté-

se párban Pittner Gabriellával, amire több, ultra távú terepver-
sennyel igyekszem felkészülni. Októberben pedig a lengyelor-
szági Lemkowyna Ultra Trail 70 km-es távján mérettetem meg 
magam.

A közelmúltban volt egy vezetőváltás a Dorogi Futókörben és te lettél 
a szakosztály új vezetője. Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

Szeretném, hogy minél többen megismerkedjenek a futással 
Dorogon és csatlakozzanak hozzánk. Rengeteg magányos futó 
van a városban, őket szeretnénk megszólítani és egy jó futó-
közösséget létrehozni. 2017. a közösségi futás éve lesz, ezzel 
kapcsolatosan a Futókör is több nagyobb rendezvényt szervez. 
Heti két városfutásunk is van, amire akár a kezdő futókat is sze-
retettel várjuk.

Mit gondolsz, miért érdemes hozzátok csatlakozni?
Egyrészt jó dolog tartozni egy közösséghez. Igazi barátságok 

alakultak ki a csapaton belül. Arról nem is szólva, hogy egymást 
tudjuk motiválni. Van olyan tagunk, aki tavaly még 7 km-es ver-
senyre nevezett be, idén januárban pedig már félmaratont fu-
tott – és nem is az elsőt. Azt mondja, a csapat nélkül nem tudta 
volna megcsinálni. Közösen járunk el versenyekre is, ami egy-
ben nagyszerű csapatépítő is.

Hogy képzeljük el a kezdőknek szóló futóedzéseket?
Március 18-án a Dorogi Sport szervezésében újra megren-

dezésre kerül az Országfutás. Ezen a Futókör társrendezőként 
lesz jelen. A futóedzések célja az, hogy ezen az eseményen a 
teljesen kezdők is le tudják futni az előírt távot, az 5 km-t. Az 
első edzés február 6-án lesz. Hetente három alkalommal (hét-
fő, szerda, péntek) várjuk a futni vágyókat. Az edzések este 18 
órakor fognak kezdődni, hogy mindenki kényelmesen odaérjen 
munka után. Egy alkalom kb. 30-40 perces lesz. A hat hét alatt 
felkészítjük a jelentkezőket 5 km teljesítésére. A programot si-
keresen teljesítőket oklevéllel jutalmazzuk. Bővebben az ese-
mény Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Várunk 
mindenkit szeretettel.  

B. Cs.
 

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKKAL 
NÉPSZERŰSÍTI A FUTÓSPORTOT

FELNŐTT TORNAGYŐZELEM 
SZLOVÁKIÁBAN

A Dorogi ESE női felnőtt kézilabda csapata január közepén a 
szlovákiai Naszvadra utazott, hogy részt vegyen egy nemzetközi 
felkészülési tornán. A lányok összesen négy mérkőzést játszot-
tak.

Dorogi ESE - Budakalászi SC 27-21
Dorogi ESE - Otrokovice (Csehország) 33-23
Dorogi ESE - Kinizsi TTK 25-22
Dorogi ESE - Nesvady-Imel Ferplast (Szlovákia) 26-20
A torna gólkirálynője: Forgács Klaudia 31 góllal
Bona Gergő vezetőedző: „Minden szempontból sikeres volt a 

torna. Védekezésünk sokat fejlődött, és kiderült, hogy a felnőtt 
keretünk valóban 16 játékosból áll, hiszen a rábízott feladatokat 
mindenki tudta teljesíteni. Természetesen vannak még javítás-
ra szoruló hibák és ezeken mindenképpen dolgozni is fogunk, 
de jó úton halad a felkészülésünk.

Külön öröm, hogy a csapat összerázódást is nagymértékben 
segítette ez a két nap Naszvadon. Öröm ezekkel a lányokkal 
dolgozni, rendkívül lelkesek és hihetetlen munkabírásuk van.”

Forrás: Dorogi ESE Kézilabda Szakosztálya

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. február 23-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját 
a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő február hónapban te-
lefonon, 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 tartja fogadóóráját február 15-én és március 1-jén 
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  iskolá-
ban. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő februárban 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 kedd-
jén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intéz-
mények Házával szemben). Időpont egyeztetés: 70/602-2985
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő februárban telefo-
nos egyeztetés után tartja fogadóóráját. Tel.: 30/970-8203
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

BÁLOZTAK A 
BIRKÓZÓK

A Dorogi Nehézatlétikai Club január 14-én a műve-
lődési házban rendezte meg hagyományos évindító 

bálját, amelyen mintegy kétszáz sportoló és hozzátartozóik 
vettek részt. Köszöntőt mondott dr. Tittmann János pol-
gármester, majd Puksa Ferenc elnök beszélt az elmúlt év 
eredményeiről. A DNC tagjai közül kiemelt számos sporto-
lót, őket jutalomban részesítette. 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 
ÚSZÓ KÖRVERSENY

Január 14-én rendezték meg a Komárom-Esztergom 
megyei úszó körverseny harmadik fordulóját Doro-

gon, a Nipl Stefánia Uszodában. A harmadik forduló, egy-
ben a 2016-os szezon utolsó fordulója volt. Az Új-Hullám 
SE versenyzői 23 aranyat, 15 ezüstöt és 15 bronzérmet 
gyűjtöttek össze.

Az úszóverseny után a csapatokat pontversenyben is ér-
tékelték. A dorogiak az öt csapat közül, a harmadik helyen 
végeztek.

Tabella:
1. Tatabányai Vízmű SE (1317 pont)
2. Komáromi Úszóklub SE (1206 pont)
3. Új-Hullám SE (802 pont)
4. Esztergomi Úszó Klub (593 pont)
5. Tatai Hódysport SE (8 pont)
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