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HAMUBAN SÜLT POGÁCSÁK UTÁN 
RÁJÖTTÜNK:  MINDEN EMBER EGY 

KÜLÖN, FELTÁRANDÓ VILÁG
Különös találkozások, beszélgetések a Gáthyban

A sodró lendületű meserengeteg-
ben jegyzetelni is elfelejtettem. 

Helyette hamuban sült pogácsáimat 
keresgéltem régmúltamban. Miköz-
ben árvaságom megkövesült kön-
nyeit nyeldestem pogácsáim után 
tapogatva, rájöttem, hogy számomra 
maga a mese volt az útindító pogá-
csás tarisznya!” Fogalmazta meg egy 
kedves olvasónk Kádár Annamária 

előadása közbeni és utáni érzéseit. Sőt, levelében egész életét, 
múltját fűzve fel erre az alapgondolatra: mindenki útra kel az élet 
nagy rengetegében, mindenkit elbocsátanak, és mindenkinek ad-
nak valami útravalót; aztán jönnek a (mindennapi) próbák, a problé-
mák, küzdelmek és harcok nagy sárkányokkal és boszorkányokkal 
(veszteségeinkkel vagy félelmeinkkel). Sokszor az élet, a hétköz-
napok monotonná, szürkévé és kiüresedetté válnak. De ha röviden 
szeretnénk mégis valami biztatót írni, Kádár Annamária életszerű, 
hömpölygő előadásából idéznénk: egy kislánynak az édesanyja már 
milliószor felolvasta ugyanazt a mesét, estéről-estére, már-már 
fejből mondva, az élvezet legkisebb jele nélkül – mire a 4 és fél éves 
hercegnő fi noman megdorgálta: „Anya, kicsit több beleéléssel!” ká-
dár Annamária pszichológus március 10-én óriási sikerrel tartotta 
meg előadását a könyvtárban.

Minden ember egy külön feltárandó világ – önmaga és mások 
számára is. Éppen ezért inkább mint 
idegenek közelítünk egymáshoz… Ez 
volt az alapgondolata annak a ze-
nés-irodalmi estnek, amelyen Petőcz 
András és Cselenyák Imre szolgálta 
fel irodalmi-lírai választékait márci-
us 17-én a könyvtárban.

Meggyőződésem, hogy minden em-
ber individuumként idegen, és mint-
hogy mindenki idegen, éppen ezért a 
másik ember idegenségét, különbö-

zőségét sem kérdőjelezhetjük meg. Ez ilyen egyszerű. Mi magunk is 
idegenek vagyunk. Még önmagunk előtt is, sokszor… S miközben az 
emberekben van valamiféle kétségbeesett vágy, hogy tartozzanak 
valahova, aközben úgy látom, sokakban mégiscsak ott van az örök 
kívülállás vágya is – mondja Petőcz. Ez több, mint magányosság – 
nem magunkba fordulást jelent, hanem létünk értelmének kutatá-
sát, és életünk lényegének megértését, mely a transzcendensben 
való folytatólagossága és tétje miatt feszültséget okoz az emberi 
lélekben. Feszültséget okoz a külső tényezők, környezetünk és a 
történelem színpadának változása is: az idegenektől, a változások-
tól, a bizonytalanságtól, a másoktól és az önmagunktól való félelem 
is. Mindezen vívódásokat szinte mindig a humor és a víg kedélyű 
szemlélet- és látásmód oldja föl Petőcz írásaiban és előadásaiban. 
Cselenyák Imre megzenésített Petőcz-versei ugyanezt a (belső-kül-
ső) kettősséget, iróniával vegyített vívódást hivatottak keretbe fog-
lalni az emberarcú Isten, és az istenarcú ember példáján keresztül. 
Petőcz András válogatott verseskötete és prózakötetei megtalálha-
tók a városi könyvtárban. Egy próbát megér: ne idegenkedjenek!   
                                                                                                        Sz-B. Z.

FÖLD NAPI PROGRAMOK 

Takarítsuk ki a várost!

A Föld Napja alkalmából április 22-én 9 órától a 
Polgármesteri Hivatal hulladékgyűjtési akciót 

szervez. Várják civil szervezetek, cégek és magánsze-
mélyek jelentkezését!
További információ: muszak@dorog.hu
Hulladékgyűjtési gyűjtőpontok: Bányász körönd (Dr. 

Padló melletti terület), Városi Sportcsarnok parkolója, 
Hegyalja utca-Bécsi út kereszteződése, Nefelejcs utca-
Esztergomi út kereszteződése, Gorkij utca-Bécsi út ke-
reszteződése.

„Újra együtt városunk tisztaságáért!”
Április 23-án ismét leadhatják a lakossági eredetű ve-

szélyes hulladékokat a dorogiak. Az akciót Dorog Város 
Önkormányzata és a Sarpi Dorog Kft. szervezte meg. A 
veszélyes hulladékok leadásának feltétele az érvényes 
dorogi ingatlancímet igazoló lakcím kártya felmutatása 
az átvevő pontok egyikén.
Átvevő pontok (9-13 óra között):

- Eötvös József Általános Iskola előtti parkoló
- Zenepavilon melletti tér
- Sportcsarnok Munkás út felőli parkolója
- Dunagáz Zrt. parkoló
- Penny áruház parkoló
- Petőfi  telep (Vörösmarty út-Balassi út sarok)

Leadható veszélyes hulladék fajták: gyógyszerek, 
vegyszerek, növényvédő szerek, permetezőszerek, ve-
gyes göngyöleg, használt háztartási olaj és csomagoló 
anyagai, fáradt olaj (gépkocsi), olajos fl akon, olajszűrő, 
használt akkumulátor, szárazelem, festékes göngyöleg, 
festékmaradék, hígító, neoncsövek, izzók. Számítás-
technikai, elektronikai hulladékok gyűjtése kizárólag a 
sportcsarnoknál! Palát nem gyűjtünk!
További információ: 33/431-299 166-os mellék

Kiállítás a Galériában

A Föld Napján, április 22-én 17 órakor a Dorogi Galériá-
ban kiállítás nyílik Varga László geológus gyűjteményé-
ből, A természet kincsei címmel, Dorog Város Kulturális 
Közalapítványának szervezésében.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK ÉSZLELÉSE 
ESETÉN HÍVJÁK AZ E-ON-T!

Dorog Város Önkormányzata szerződést kötött az 
E-On Áramhálózati Zrt.-vel a közvilágítási aktív 

berendezések üzemeltetésére. A közvilágítási lámpa-
testek működtetése során felléphetnek hibák, amelyek 
észlelése esetén a szerződésben megfogalmazottak 
szerint az E-On, mint szolgáltató kötelezettséget vál-
lalt a 24 órás ügyeleti rendszer biztosítására. Tehát a 
lakosság a hibák észlelése esetén egy ingyenesen hív-
ható úgynevezett zöld számon, a 06 80/533-533-on és 
elektronikus úton (www. eon.hu/online ugyintezes) is 
bejelentheti a nap 24 órájában a problémákat.

FORGALOMKORLÁTOZÁS 
VÁRHATÓ A KÖZTÁRSASÁG ÚTON

Májusra megújul a Köztársaság út. Áprilisban 
időszakosan forgalom korlátozásokra lehet 

számítani. Kérjük az autósokat, fokozottan fi gyeljenek 
a jelzésekre!
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TISZTELETADÁS A MÁRCIUSI HŐSÖK ELŐTT

ZRÍNYI: MAGYAROK VAGYUNK!

Március 15-én a Petőfi  téren emlékeztek meg a do-
rogiak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

168. évfordulójáról. A városi ünnepségen a Pesti Zenés Szín-
pad művészei verssel, dallal idézték meg a nagy pillana-
tokat, tisztelegtek hőseink előtt, majd a koszorúzás percei 

következtek. Dorog Város Önkormányzata mellett a nemze-
tiségi önkormányzatok, a közalapítványok, a város intézmé-
nyei is elhelyezték a tisztelet virágait a Petőfi  emlékmű előtt, 
ahogy a civil szervezetek, pártok és városunk cégei is. 

ARANY MEDÁLLAL KÖSZÖNTÖTTÉK 
MILÁNT, DOROG ELSŐ ÚJSZÜLÖTTJÉT

Szép hagyomány Doro-
gon, hogy minden év-

ben arany medállal lepi meg 
a városvezetés az év első 
babáját. 2016-ban Sárközi 
Milán volt a leggyorsabb: a 
január 13-án született kis-
fi ú lett a város első babája. 
Deák Ferenc alpolgármester 
és Muzslai Mária aljegyző 
köszöntötte őt a városháza 
dísztermében március 8-án, 
majd átadták a dorogi címerrel, másik oldalán a kisfi ú nevé-
vel díszített arany medált az édesanyának és az édesapának. A 
kisbaba 15 éves gimnazista bátyja sem maradt ajándék nélkül: 
ebook-ot kapott a városvezetéstől.

VERSENYEZTEK ÉS PETŐFI 
VERSEKET ILLUSZTRÁLTAK

A dorogi iskolák szép hagyománya, hogy min-
den évben, a névadójuk tiszteletére rendezett 

napokon, különböző versenyekre invitálják egymás 
tanulóit. A Petőfi  Iskola március közepén rendez-
te meg a Petőfi  napok tanulmányi-, művészeti és 
ügyességi versenyeit. A két napos versenyprog-
ramban a matematikai, játékos anyanyelvi, termé-
szetismereti tantárgyi tudáspróbák mellett könyv-
tárhasználati, műveltségi, valamint a 100 évvel 
ezelőtt történt eseményeket feldolgozó történelmi 
versenyek is szerepeltek. A rajzversenyeken Petőfi  
Sándor verseinek színes, képi illusztrációját készít-
hették el a gyerekek.

A versenysorozat végeztével sem pihennek a pe-
tőfi sek, hiszen a Víz világnapjával megkezdődik egy 
hónapos környezetvédelmi projektprogramjuk, s 
már gőzerővel készülnek a májusi, az iskola fenn-
állásának 100. évfordulója tiszteletére rendezendő 
ünnepségre is.                                                        J. K.

Az idén immár 6. alkalommal 
valósította meg „Magya-

rok vagyunk” c. saját fejlesztésű 
projektjét a Zrínyi óvoda. Jó gya-
korlatuk, a hazaszeretetre nevelés 
a maga nemében egyedülálló. Él-
ményszerző kirándulások és népi 
kultúránk gyöngyszemei, a témá-
hoz kapcsolódó komolyzenei anya-
gok képezik a változatos tevékenységek alapját.  Az ovisoknak 
sok-sok érdekes játékot, tevékenységet, programot kínálnak. 
Kreatívan, különleges eszközökkel kokárdák, zászlók készültek, 
majd március 10-én népi játszótér várta a gyerekeket az udva-
ron. Kosárhinta, fakardok, teknőben pecázás és dobójátékok 
nyújtottak élményt a kicsiknek. Március 11-én táncházzal zárták 
a nemzeti ünnep köré szerveződött programsorozatot.
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ILLUSZTRÁCIÓK ÉS AKRILOK
AZ EÖTVÖS GALÉRIÁBAN  

Két oldal címmel Partosné Tóth Major Krisztina akril képeiből és 
tussal készített könyv illusztrációiból nyílt kiállítás az Eötvös Ga-

lériában. A kiállítást dr. Zsembery Dezső műgyűjtő nyitotta meg. Az il-
lusztrációk Gertie Martin-Schnapp  
novelláihoz készültek. A Németor-
szágban megjelent kiadvány no-
vellái drámai emberi történeteket 
mutatnak be. Az illusztrációk ké-
szítésére több művész jelentke-
zett Németországból és hazánkból 
egyaránt, akik közül Partosné Tóth 
Major Krisztina képeire esett a ki-
adó választása.

 

Cím lakás 
alapterülete       
(négyzetmé-

ter)

szoba-
szám: 

komfort-
fokozat

lakásfenntartás havi  költségei: a lakás megtekin-
tésére megjelölt 

időpont:
2016.április 21-énlakbér

(szociális
Ft/lakás)

közüzemi díjak 
becsült összege 

(Ft/lakás)

Dorog, 
Baross G. ltp. 

6/2/8

56 2 komfortos 13.272.- villany:   8.000.-
víz:          7.000.-

délután:
13-13.25 óráig 

Dorog,
Zsigmondy V. 

ltp. 11/3/3

40 1 komfortos 9.451.- Villany:  7.000.-
víz:         6.000.-

délután: 
13.30-13.55 óráig

Dorog,
Zsigmondy V. 

ltp. 20/3/4

39 1 komfortos 9.183.- Villany:  7.000.-
víz:         6.000.-

délután:
14.00-14.30 óráig

Cím lakás 
alapterülete 
(négyzetmé-

ter)

szoba-
szám: 

komfort-fo-
kozat

lakásfenntartás havi  költségei: a lakás megtekin-
tésére megjelölt 

időpont:
2016.április 22-én

lakbér
(piaci Ft/

lakás)

közüzemi díjak 
becsült összege 

(Ft/lakás):

Dorog, 
Borbála ltp. 

32/fsz/5 

57 2 komfortos 13.272.- villany: 15.000.- 
víz:          8.000.-

9.00-9.25 óráig

Dorog,
Borbála 6/4/14

49 2 összkom-
fortos

16.317.- gáz fütés: 25.000.-
villany:     10.000.-  

víz:          8.000.-       
+melegvíz

9.30-9.55 óráig

Dorog, 
Hám K. ltp 

4/4/16 

52 2 összkom-
fortos

17.458.- gáz fütés: 20.000.-
villany .    8.000.- 
   víz:         7.000.-

10.00-10.30 óráig

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadására 2016. április 18-tól 29-ig

A lakások festését, igény szerinti 
felújítást a  pályázók saját költsé-
gükön  végezhetik el. 
A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 
2016. április 29-én 

(péntek de.: 12 óra ). 
A pályázat nyomtatványát a Pol-

gármesteri Hivatal Emberi Erőfor-
rás Osztályán (20. sz. iroda) lehet 
átvenni ügyfélfogadási időben. 
(2016.04.18.-2016.04.29-ig)

A döntés határideje:  
2016. május 11.   
A döntés közzététele a város hon-

lapján történik (www.dorog.hu) 
A lakások  műszaki  állapotáról  

információ kérhető  a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki  Osztályán 
ügyfélfogadási időben.

A Dorogi József Attila Művelődési Házban a Körúti 
Színház előadásában tekinthetik meg a bérlettel 
rendelkező érdeklődők április 18-án 19 órától a  
Madude és Harold című darabot. Jegyek még kor-
látozott számban válthatók a művelődési házban.

ISMÉT BIZONYÍTHATTAK AZ OVI OLIMPIÁN

Az idén immár 6. al-
kalommal rendezte 

meg a Zrínyi óvoda az Ovi 
Olimpiát, amelyen az olim-
piai karikák színeibe öltö-
zött lelkes óvodás-csopor-
tok többféle sportágban 
megmutatták ügyességü-
ket.
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete március 25-én az alábbi napi-
rendi pontokról döntött
Napirend: 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
és a két ülés közötti időben hozott

döntésekről, fontosabb eseményekről 
2.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 

nyári zárva tartása 
3.) Döntés a dorogi óvodák 2016/2017. nevelési évben indít-

ható csoportok számáról 
4.) Döntés a dorogi óvodák 2016/2017. nevelési évre való 

beiratkozás időpontjáról
5.) Dorogi Futball Club támogatása műfüves pálya felújítá-

sa céljából 
6.) Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítási pá-

lyázatához önerő biztosítása 
7.) Városi rendezvények a Dorog és Térsége Turizmus 

Egyesület rendezésében 
8.) Bejegyzett polgári önszerveződések 2016. évi támoga-

tása 
9.) A SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. támogatási meg-

állapodás megújítása
10.) Dorog Város Önkormányzata pályázata a Dorogi Égető-

mű Környezetfejlesztő Alapítvány pályázati felhívására
Zárt ülés: 

1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2015/16. 
tanév II. féléves támogatása 

2.) Javaslat Elismerő Emléklap adományozására 
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. 

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő április 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 április 13-án házhoz 
megy 16-17 óra között a Mária Házban, valamint április 27-én 16-
17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épüle-
tében. 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 április hónapban telefo-
non, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja fogadóórá-
ját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). 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). A képviselő telefonon is elérhető: 
70/602-2985

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Tájékoztatja a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja az érintett szülőket, hogy az általános isko-
lák első évfolyamára a 2016/2017. tanévre történő beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül sor: 

2016. április 14-én (csütörtök) 8 órától 19 óráig, 

2016. április 15-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (további-
akban: Nkt.) vonatkozó paragrafusa ételmében Magyarországon 
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban 
részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

A tankötelessé váló, azaz a 2010. augusztus 31-ig született gyer-
mekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodása helye szerint illetékes vagy választott iskola első évfo-
lyamára. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába 
lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.  Ezt 
az óvoda igazolja.

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteiről a megyei kor-
mányhivatal www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom 

honlapján tájékozódhat. 
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított sze-

mélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (a Rendeletben 
foglalt eljárásrend szerint).

Kérem a Kedves Szülőket, Törvényes Képviselőket, hogy a jelzett 
napokon tegyenek eleget a gyermekük beíratásával kapcsolatos 
kötelezettségüknek!

Dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2016. április 28-án 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgár-
mesteri hivatalban.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON 
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: dr. Tittmann János polgármester, Főszerkesztő: Madarász Tímea, 
Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 42. Telefon: 33/509-640, E-mail: 
varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2016. május 1.   
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940, Dorog Város hivatalos honlapja: 
www.dorog.hu, Címlap fotó: Kornreich Gàbor

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE
 a mérések alapján, február 18-március 29. 

1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke: 6,10 μg/m3

előírt határértéke: 125 μg/m3

a mért átlag a határérték: 4,88 %-a
2. Nirogénoxid (NO2) átlagértéke: 17,00 μg/m3

előírt határértéke: 85 μg/m3

a mért átlag a határérték: 20,00 %-a
3. Szénmonoxid (CO), átlagértéke: 839,76 μg/m3

előírt határérték: 5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték: 16,80 %-a
4. Ózon (O3), átlagértéke: 61,46 μg/m3

előírt határérték: 120 μg/m3

a mért átlag a határérték: 51,22 %-a
5. Ülepedő por (PM10), átlagértéke: 25,83 μg/m3

előírt határértéke: 50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték: 51,66 %-a
Határérték túllépés nem történt. 
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V. FEKETE GYÉMÁNT DOROGI 
ARANYAKKAL, KUPÁVAL

Az V. Fekete Gyémánt Grand Prix Nemzetközi Bir-
kózó Versenyt március 19-20-án rendezték meg 

a városi sportcsarnokban. 
A megnyitón köszöntőt 

mondott Puksa Ferenc, a 
DNC elnöke, dr. Tittmann 
János polgármester és 
Bacsa Péter, a Magyar 
Birkózó Szövetség alel-
nöke. Korpási Bálint a 
megnyitón kupát vehetett 
át nevelőedzőjétől, Bacsa 
Ferenctől. Bálint az Eu-
rópa-játékokon Bakuban 
ezüstérmes lett, míg 2016-
ban a Rigában megrende-
zett Európa-bajnokságon 
bronzérmet szerzett. 

A Fekete Gyémánton a 
kadet korosztályban 10 
súlycsoportban, 16 ország, 
161 birkózója állt rajthoz. 
Hat korosztályban ma-
gyar aranyérem született, 
köztük két Dorogi Nehéz-

atlétikai Club versenyző, Lévai Tamás (69 kg) és Vitek 
Dáriusz ( 76 kg) nyakába a legfényesebb érem került! A 
csapatpontversenyt így Magyarország nyerte. 

A juniorok ugyancsak kötöttfogásban mérték össze 
erejüket, ám a résztvevő országok és ezáltal az indu-
ló versenyzők létszáma is megfeleződött. Az Olimpiai 
Reménységek Versenye elnevezésű nemzetközi viada-
lon végül kilenc ország, nyolcvan birkózója küzdhetett 
meg. A magyarok Horváth Csaba és Balatoni Bence 

révén egy-egy 
a r a n y é r m e t 
szereztek. Az 
izgalmas, for-
dulatos selejte-
ző csatározáso-
kat követően a 
bronz- és döntő 
m é r k ő z é s e k 
végén az arany-
éremért csak 

az 50 kilóban nem volt fi nálé, hiszen ott körmérkőzések 
döntöttek az érmekről, ám a maradék hét súlycsoport-
ból hatban is magyar birkózhatott a dobogó legmaga-
sabb fokáért. Érdekesség, hogy a mindössze 17 éves 
Lévai Tamás szombaton megnyerte a kadet 69 kilót, 
míg vasárnap a junior 74 kilóban is döntőt birkózhatott, 
ott azonban tusvereséget szenvedett egy roppant dina-
mikus amerikai versenyzőtől. Az eredményhirdetésnél 
a magyarok végül 2 arany-, 5 ezüst- és 7 bronzérmet 
vehettek át. A csapatpontversenyt a junioroknál is Ma-
gyarország nyerte.

Forrás: www.birkozoszov.hu

Az olimpi-
ai bajnok 

úszó, Gyurta Dániel 
edzője, Széles Sán-
dor mesteredző 
munkalátogatáson 
járt az Új-Hullám 
SE-nél. Kiss István 
vezetőedző meg-
hívására örömmel 
nézte meg a doro-
gi úszók munkáját 
és osztotta meg a 
szakmai meglátá-
sait.

Látok olyan gyerekeket, akikkel feltétlenül érdemes foglal-
kozni, mert bármeddig eljuthatnak – mondta Széles Sándor az 
edzés után. Jó edzői kollektívával találkoztam, a vezetőedzővel, 
Kiss Istvánnal, már Széchy Tamás edzői csapatában együtt dol-
goztunk. István is és én is azt a szellemiséget és módszereket 
próbálom átadni a tanítványainknak, amit annak idején mi is át-
éltünk és megtapasztaltunk. Már negyven éve vagyok a pályán, 
sok gyereket és csoportot láttam. Dorogon nagyon jó a légkör, 
az edzői háttér adott, ha a többi feltétel is megvan, akkor itt jó 
munkát lehet végezni. Örülök, hogy láttam ezt a kis műhelyt, jól 
éreztem magam a dorogi egyesületnél. 

SZÉLES SÁNDOR DOROGON

TENISZEZZEN A CENTRUMBAN!

A Tenisz Szak-
osztály a doro-

gi tenisz centrumban 
biztosítja a lakosság 
teniszezési lehető-
ségét. Körzeti baj-
nokságban szereplő 
csapataink mellett, 
az országos harmad-
osztályban játszó 
gárdánk a csoport 5. 
helyén végzett. Kor-
látlan edzési lehe-
tőséget biztosítunk 
igazolt játékosaink-
nak. Utánpótlás korú 
játékosaink nagy si-
kerrel vesznek részt 
az Ifjú Reménységek 
Tornáján: Tóth Anna, 
Kárpáth Katalin, Bor-
sos Gergő, Kolozsvári 
Barnabás és Tokaji 
Csongor. Ha teni-
szezni kíván, hívja a 
20/341-67-46-os te-
lefonszámot!

Slavoczki Ferenc
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

MÁRCIUS

PROGRAM NEVE RÉSZLETEK IDŐPONT HELYSZÍN

Jóga Jógázzon Varga 
Mónikával!

április 16. 
(szombat) 11:00-
12:30

Kristály 
Szépségház

Nordic Walking a
szabadban

Dorogi Futókör szer-
vezésében Kottesz
Gabival. A belépés 
ingyenes!

április 23. 
(szombat)

Dorog

Torna Szervezés alatt! Szervezés alatt! Szervezés 
alatt!

M Á R C I U S

PROGRAM NEVE RÉSZLETEK IDŐPONT HELYSZÍN

Nyugdíjas hét-
köznapok

A megvásárolt belé-
pő mellé a szauna
használat ingyenes!

május 2-6. között
9:00-12:00

Nipl Stefá-
nia Uszoda

Túrázzon Nordic 
Walkinggal

A III. Dorogi Túra7-
en a jelentkezőknek 
Nordic Walking bo-
tokat biztosítunk egy 
könnyed túrához.
A részvétel ingyenes!

május 14. 
(szombat)

Fekete-hegy

WALKenergie 
(gyalogló fitnessgép)

Könnyed edzés 
Boros Andreával.
A belépés ingyenes!

május 23. (hétfő)
9:00-10:00 

Energy Fitness
Kondicionáló 
terem

ÁPRILIS

MÁJUS

Vadász Vince főszervezőt, az ötletgaz-
dát kérdeztük a sikeres rendezvény-

ről.
Március 12-én ismét megrendezték az 
Országfutást, amelyhez egyének és közösségek, 
települések csatlakoztak. Mi volt a céljuk az 
esemény életre hívásával? 
Szerettünk volna olyat létrehozni, ami 
még nem volt. Nem csak a futókat meg-
szólítva, hanem mindenkit, aki bármilyen 
szinten - gyaloglás, túrázás – bekapcso-
lódott már a sportolás adta közösségi él-
ménybe hívtuk, csatlakozzanak hozzánk 
és ahogy az esemény mottója is mutatja: 
Fussuk végig az országot egyetlen nap 
alatt!
Hányan vettek részt az eseményen?
Nem csak települések, hanem futókörök, 
egyének is regisztrálhattak. A lényeg a 
kilométerek gyűjtése, a futás örömé-
nek megtapasztalása volt. Nyolcezren 
regisztráltak, amely csaknem duplája 
annak, amennyien tavaly ősszel jelent-
keztek felhívásunkra. Szépen fejlődik ez 
a „mozgalom”.
Dorogon 1600-an vettek részt az Országfu-
táson.
Egyedülálló, hogy ekkora közösség egy 
helyen, egy időben megmozdult felhívá-

sunkra és Dorog Város Egyesített Sport-
intézményének motiválására. A dorogi 
iskolások, óvodások, felnőttek 3500 km-t 
teljesítettek. 
Jövőre ismét lesz Országfutás?
Sőt, már az ősszel is. Célunk, hogy min-
den évben a március 15-éhez és az októ-
ber 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódva 
mozgósítsuk az országot. Legközelebb 
tehát október 22-én lehet ismét kilomé-
tereket gyűjteni az Országfutáson. Any-
nyira sok pozitív visszajelzést, érdekes 
posztot kaptunk, amiből látjuk, érdemes 
volt életre hívni kezdeményezésünket! 

Örülök, hogy egyre többen szeretnék 
megtapasztalni azt az érzést, hogy a 
mozgás másfajta világot teremt szá-
munkra, mind fi zikailag, mind szellemi-
leg. Aki egyszer megérzi az ízét, tudja, 
újra kell futnia! 

M. T.

Dorog lett a legsportosabb város! A 70965 km-ből 3500 km-t a dorogiak teljesítettek. A tavaszi 

Országfutás nem csak a számunkra rekord! A szervezők a résztvevők létszámát a tavalyi rendez-

vényhez képest megduplázták. A Lóga-tó körül több százan futottak.  

ORSZÁGFUTÁS: DOROG LETT A LEGSPORTOSABB VÁROS!

A Dorog Város Egyesített Sportintézménye által a nyugdíjasoknak szerve-
zett ingyenes programokra jelentkezni lehet: sportszervezo@dorog.hu vagy 
33/503-316 telefonszámon.

SZÉP TEKESIKER BÁBOLNÁN

A 2016-os iskolák országos tekeversenyének területi döntő-
je Bábolnán került megrendezésre, melyen a dunántúli me-
gyék tekései vettek részt. Kitűnő eredménnyel Ciocodeica 
Jennifer az esztergomi József Attila iskola tanulója korosz-
tályában első helyezést ért el. Ugyanitt Máté Viktor a dorogi 
Zrínyi Ilona iskola tanulója a korosztályában negyedik lett. 
Mindketten a Dorogi ESE tekeszakosztályának sportolói. 
Ezzel az eredménnyel mindketten az országos döntőbe ju-
tottak.

B. L.

A letölthető mobil 
alkalmazás segítsé-
gével nézzék meg az 
Országfutás videó-
összefoglalóját!
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