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3. oldal

Bálozott a város

Mindenki nyert Gáthyval

Dorog a turizmus-térképen

Remekeltek a kézis lányok

2. oldal

3. oldal

4. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

BULIZTAK AZ ISKOLÁSOK, ÓVODÁSOK, BELEKÓSTOLTAK A
MULATOZÁSBA A SVÁB BÁLRA ÉRKEZŐK

Hétszínvirág
Óvoda bálja

H

úshagyó kedden véget ért a farsangi szezon. Az intézmények
báljaiban jól szórakoztak a gyerekek és a
felnőttek egyaránt. Az Eötvös iskola diákjai, a Zrínyi és a Richter óvodába járó gyerekek, majd február 6-án a Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Sváb bálon mulattak a bálozók. Ezen
az estén a „Sváb disznóvágás” ételei,
sváb hurka, kolbász, töpörtyű is került az
asztalokra. A vendégek között köszönthették Alexander Lencsés és Dietel Bauer vezetésével a Wendlingen am Neckar
városból érkezett német delegációt.
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Az Eötvös bál az idén is fergeteges hangulatú volt. Február 20-án rendezte meg
a Petőﬁ iskola a Szülők-Nevelők Bálját,
melynek idén a „100 éves bál” nevet adták. A mintegy 220 vendég között szép
számban jelentek meg több évtizede az
iskolában végzett diákok is, akik közül
többen rögtönzött osztálytalálkozót is
tartottak. A nyitótánccal – egy gyönyörű
keringővel - az iskola 2.b osztályosai,
valamint a Ciklon Tánccsoport alapozta
meg a kiváló hangulatot.

Mindenki jelmezbe bújt a Petőfi oviban

Felvonultak a maskarás zrínyisek

Sváb bál tánccal és disznótoros kóstolóval

A 100 éves Petőfi iskola bálja

Fergeteges hangulat volt az Eötvös bálon
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

A ZRÍNYI NAPOKON MINDENKI NYERT GÁTHY ZOLTÁN ARCULATFORMÁLÓ ÉPÍTÉSZETI HAGYATÉKÁVAL

A

z iskola névadója előtt tisztelgő programok rendezvényein résztvevő diákok ezúttal mindenféle értelemben valamennyien nyertesek voltak. A Zrínyi Napokat február közepén rendezte meg az iskola.
A hagyományos sportvetélkedőre benevező három iskola jó
hangulatú játékos vetélkedőn élvezhette a mozgás örömét.
Az iskola diákjai egész napos rendhagyó programon vehettek részt. Az alsósok évfolyamközi kölyökatlétikai versenyeken próbálhatták ki magukat. Különböző interaktív és
társasjátékokat játszhattak. Tanúi lehettek hüllő- és más
állatbemutatóknak is. A felsősök a már hivatalossá váló
„Dorogi értéktár” egy-egy elemével ismerkedhettek meg.
Az iskolában dr. Korompay
Péter bányamérnök, a Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi titkára tartott
foglalkozást bányászati hagyományainkról, köztük az F
típusú vágathajtógépről, dr.
Ajtay Zoltán, Szilárd József
és Koszorús István világszabadalmáról. Kovács Lajos,
a Dorogi füzetek szerkesztője a Gáthy Zoltán Városi
Könyvtárban mutatta be a
kiadványsorozatot ﬁatal tanítványaival, akik korábban a
kutató gyerekek programjában arattak országos sikereket: Molnár Villő, Szoboszlay
Roland, Zeller Mátyás. A né-

met tájházban Vörös Jánosné jelenlegi és Puchner Ferenc,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke kalauzolta a gyerekeket. A Bányász Emlékházban pedig Solymár
Judit gépészmérnök, a Dorogi lexikon szerkesztője tartott
tárlatvezetést a diákok számára. Mindenütt első kézből tájékozódhattak értéktárunk egyre bővülő rendszeréről.
Az immár hatodik alkalommal megrendezett helytörténeti vetélkedőn Gáthy Zoltán arculatformáló építészeti hagyatéka volt a téma. Dr. Tittmann János méltató megnyitó
gondolatait mintha csak igazolni akarták volna a csapatok:
remek maketteket, nagyszerű prezentációkat mutattak be,
kiváló felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A szakértő
zsűri (Solymár Judit, Kovács Lajos helytörténészek, Sitku
Pál főigazgató, Dankó Kristóf főépítész) mindhárom iskola
csapatát első díjban részesítette.

Dankó József

JÓ ÜTEMBEN HALAD A KÖZTÁRSASÁG ÚT
FELÚJÍTÁSA – MÁJUSBAN ÁTADÓ!

J

ó ütemben halad a Köztársaság út felújtása. A padkázat és az új parkolók kialakítását februárban már elvégezte a kivitelező a LIDL áruháztól a Dorogi József Attila Művelődési Ház Sörkertjének bejáratáig. A
teljes útpálya, és részleges szegély és járda szakasz elkészítése május
elejére fejeződik be, ezzel a település belső úthálózatának meghatározó
része szépülhet meg.
A következő hetekben forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az arra
autózóknak, amelyek kezdeteiről, időtartamairól időben tájékoztatják majd
az arra közlekedőket. a sebességkorlátozó táblák már az elmúlt hetekben
is lassították a forgalmat a munkaterületen.
A gyűjtő és elkerülő útként funkcionáló Köztársaság út felújítása annak
műszaki állapota miatt vált szükségessé.

2016. MÁRCIUS
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

BÁTORSÁG, EGYEDISÉG, SZABADSÁG: DOROG ÉS TÉRSÉGE
FELKERÜLT A HAZAI TURIZMUS-TÉRKÉPRE

A

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület a Nemzetgazdasági
Minisztérium regisztrációját elnyerve, regisztrált helyi TDM
szervezetté vált január végén. Megkezdődhet egy új gazdaságfejlesztő folyamat térségünkben.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A desztináció négy településén – Dorog, Csolnok, Piliscsév, Sárisáp – elindul egy turisztikai termékfejlesztés, amely érinti az
infrastruktúra fejlesztését pályázati forrásból, marketing- és kommunikációs megjelenések megújulását, valamint szolgáltatási
csomagok kialakítását egyaránt, amelyek már „élménycsomagok”
formájában kerülnek a piacra. Három kiemelt terméktípust és
azok szolgáltatóit helyezzük előtérbe: az aktív turizmust, az extrém
turizmust és a gyermekes családokat, osztálykirándulókat kiszolgálókat. Ez azt jelenti, hogy az itt élőknek és vendégeinknek elérhetővé válik minőségi szolgáltatásokkal a - teljesség igénye nélkül
– a terepmotorozás, a barlangászat, a teljesítménytúrázás, a táblákkal, pihenőállomásokkal kialakított túra- és terepkerékpár-útvonalak, új futókör, tanösvények, a horgászat, a lovaglás – tudtuk
meg Szekér Zoltántól, az egyesület elnökétől. Mindezen termékfejlesztésbe
nem csak a szolgáltatókat, hanem az
önkormányzatokat, szállásadókat, a
vendéglátóegység vezetőit is bevonjuk. Fontos továbbá, hogy a turisztikai
pályázatokon való induláshoz a vállalkozóknak és önkormányzatoknak
egyaránt szükségük van a TDM tagságra. Összefoglalva, az, hogy
regisztrált TDM szervezetté váltunk növeli az itt élők életminőségét
az elérhetővé váló szolgáltatásokkal. A térség színesítése, a pályázatokon való részvétel a térség fejlődésének motorja lesz.
Már a kezdetektől részt vett a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület
megalakításában Horváth Viktória, az országos TDM Szövetség titkára.
Mint turisztikai szakértő mit emelne ki térségünk legfontosabb helyi sajátosságának?
Dorog és térsége valós, és fejleszthető turisztikai potenciállal
rendelkezik, de jelenleg az adottságok még nincsenek kiaknázva.
A desztináció karakterét a csodálatos természeti környezet – a
hegyek, tavak, erdők világa –, valamint a természettel összefüggő
aktív, sőt adott esetben extrém mozgásformák dinamikája határozza meg. Az egyedi arculat kialakításához a ’bányászváros’ imázs
újragondolása is hozzátartozik: elevenítsük meg a régi hagyományokat, de csomagoljuk őket új, a mai kor elvárásainak megfelelő
köntösbe. Tegyük azokat vonzóvá, interaktívvá a célközönségünk
számára, ahogy a desztináció egészét is szeretnénk kisléptékű,
hangulatos, aktív térségként piacra vinni. Az elmúlt közel egy év
az építkezésről szólt. Mára elmondható, hogy összességében egy
olyan újfajta civil szerveződési folyamat indult meg a térségben,

mely közelebb hozhatja egymáshoz a lakosokat, és amely beleszólást engedhet a magánszemélyeknek és vállalkozóknak egyaránt
a turizmus folyamataiba. Az egyesület az elejétől kezdve alulról
építkezik és hisz a partnerség elvében: meghallgatjuk a tagok véleményét, elképzeléseit, majd azokat beépítjük működésünkbe. A
folyamatban fontos kiemelnem Dorog, mint ’mentor önkormányzat’ támogató szerepét.
Miért jó ez Dorognak és a hozzánk kapcsolódó településeknek, szolgáltatóknak?
A turizmus új, üde színfoltja lehet a térségnek, amely ráadásul
rendkívül jó időérzékkel lépte meg a TDM alapítást: több olyan pályázat is aktív, melyek hatására több tíz- akár százmilliós nagyságrendű támogatási forrásokat hívhatnak le a
csatlakozó települések.
Komárom-Esztergom
megyében ráadásul a
dorogi mellett mindösszesen két helyi regisztrált TDM Szervezet
működik, az egyik Tata
központtal, a másik pedig Komáromban. Az őket összefogó, országszerte elismertséggel
bíró, Duna-Gerecse Térségi TDM Szervezethez pedig immár harmadik tulajdonostársként a Dorogi TDM is színre lépett, kihasználva annak anyagi és szakmai előnyeit. Az együttműködés gyümölcse: megújult információs pontok és táblák, új turista útvonalak
és komfortérzetet növelő szolgáltatások várják az ide érkezőket. A
térség imázsát frissítjük. A régóta hiányolt szolgáltatói térképet is
kialakítjuk.
A közeljövőben milyen érezhető hatása várható a térségi együttműködésnek?
A következő hetekben bekapcsolódunk a térség kommunikációs
vérkeringésébe, desztinációnk programjai láthatóvá válnak egy
több mint 50 egységből álló digitális hirdetőfelületen, és további online oldalakon, valamint különböző intézményekben szintén
elérhetővé válnak a megye különböző turisztikai és szórakoztató
programjai. Ezzel elindul az együttműködés, amely reményeink
szerint hosszútávon is az érdeklődő lakosságot fogja szolgálni.
Koloszár Szilárd, az egyesület elnökségi tagja, vendéglátó szakember hozzátette, hisszük, hogy kialakítható egy versenyképes
turisztikai termék térségünkben, mely a helyi vonzerőkből, a megközelíthetőségből, a szállás-ellátásból és nem utolsósorban a
vendégszeretetből tevődik össze. A fejlődéséhez elengedhetetlen
a célállomás döntéshozóinak, a vállalkozói szférának és a helyi lakosságnak a turizmushoz fűződő fogadókész viszonya.

M.T.

DOROG VÁROS TÁMOGATJA A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓKAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-ban is támogatni kívánja a
felsőoktatásban nappali tagozaton, tanuló
dorogi ﬁatalokat.
1.) Támogatásban részesíthető aki:
- dorogi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
- felsőoktatási intézményben nappali
tagozaton eltöltött legalább egy sikeres félévet igazol,
- igazoltan beiratkozott a következő félévre,
- akinek tanulmányi átlaga legalább jó
(3,51) átlagot eléri,
2.) Pályázat benyújtásának rendje:
- a pályázatot kizárólag az erre rend-
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szeresített
formanyomtatványon,
elektronikus úton lehet benyújtani az
emberieroforras@dorog.hu
e-mail
címre.
- a formanyomtatvány személyesen az
Emberi Erőforrás Osztályon kérhető,
valamint Dorog Város Önkormányzat
hivatalos honlapjáról tölthető le (www.
dorog.hu),
- a pályázat meghirdetésének időpontja
évente két alkalom: március 1., és október 1.
- a pályázat benyújtásának határideje
március 10., és október 10, a határidő
elmulasztása jogvesztő.
3.) A pályázathoz csatolandó igazolások:

27. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány,
útlevél, kártya típusú vezetői engedély),
- lakcímigazolvány,
- hallgatói jogviszony igazolása,
- leckekönyv másolata,
4.) A pályázat elbírálásának rendje:
- A pályázat döntés előkészítését Dorog
Város Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága végzi.
- A pályázat elbírálásáról a Képviselőtestület a márciusi, illetve az októberi
ülésén dönt.
- Pályázati támogatás mértéke: 10.000.Ft/hó/fő.

2016. MÁRCIUS

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TESTÜLETI HÍREK

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány
pályázatot hirdet alapítványi támogatás elnyerésére.

Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendi
pontokról döntött február 26-án

z Alapítvány célja Dorog Város környezetvédelmi és ehhez
kapcsolódó városfejlesztési célkitűzései megvalósításának
előmozdítása, hozzájárulás azok forrásainak biztosításához.
Az Alapítvány csak olyan pályázatokat támogat, amelyekben a pályázók felkérik az Alapítványt az alábbi, helyi önkormányzati közfeladat
vagy annak elkülönülő részfeladata átvállalására:
a) településfejlesztés előmozdítása, a településrendezés, az épített
és természeti környezet védelme,
b) helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása,
c) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
d) a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése: az óvodai
nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, iskolarendszeren
kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás
körében,
e) a közterület tisztántartásával, lomtalanítási akcióval, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok elősegítése.
A közfeladatnak az Alapítvány általi átvállalása Dorog Város Önkormányzata döntése alapján, az Önkormányzat és az Alapítvány közötti
külön megállapodással történik. A megállapodás alapján a pályázati
cél megvalósítását közvetlenül az Alapítvány ﬁnanszírozza.
A pályázatokat formanyomtatványon kell benyújtani egy eredeti és
egy egyszerű másolati példányban, mely irat a www.dorog.hu internetes honlapról letölthető a „Támogatási kérelem” formanyomtatványon. A kitöltött kérelmet
Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány (2510 Dorog, Bécsi út
71. (Polgármesteri hivatal)
kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályázat a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítványhoz” megjelölés feltüntetésével. A
pályázathoz mellékelni kell a pályázati cél – költségvetést is tartalmazó – részletes leírását.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 11.

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzatának 2015. évi önkormányzati
költségvetésről szóló 3/2015. (II.12.) rendelet módosítása
3.) Dorog Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
4.) Dorog Város Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás folyamatának elindítása
5.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Alapító okiratának
módosítása
6.) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
7.) Döntés a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde nyári zárva tartása
8.) Döntés Dorog város óvodáinak nyári zárva tartásáról
9.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
10.) Dorogi Buzánszky Jenő Stadion biztonságtechnikai hiányosságainak megszüntetése
11.) Dorog Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési
terve
12.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
13.) Szerződéskötés a házi segítségnyújtás feladat ellátására
14.) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
15.) Önkormányzati bérlakás felújítási pályázat visszavonása
16.) Ebrendészeti telep kialakítása
17.) Zalakarosi üdülőhasználati jog vásárlása
18.) Bejegyzett polgári önszerveződések pályázati támogatása
19.) Pályázat kiírása a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók támogatására
20.) Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
21.) Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
22.) Dorogi Szlovák Önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata
23.) A 95/2015. (V.29.) Képviselő-testületi határozat kiegészítése
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.

A

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2016. március 31-én 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő minden hónapban csak
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 március 23-án 16-17
óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében. 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, ﬁnta.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.). Egyeztetés: 70/367-1099, polonyi.zsolt@jobbik.hu
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő március 30-án 16 órától az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját.
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intézmények Házával szemben). A képviselő telefonon is elérhető:
70/602-2985
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dorogi
székhelyű és Dorog területén kifejtett tevékenységet végző bejegyzett polgári önszerveződések támogatására pályázatot ír ki.
A támogatás célja: Dorog legszélesebb értelemben vett értékeit gazdagító közösségi tevékenységek támogatása.
A Pályázat feltételei, további részletek és a pályázati adatlap
megtalálható a www.dorog.hu-n.
Pályázat beadási határideje: 2016. március 10.
Pályázati elszámolás határideje: 2016. december 31.
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II. ORSZÁGFUTÁS: LEGYEN DOROG A LEGSPORTOSABB VÁROS!

lunk, hogy Dorog az ország legtöbb
kilométert gyűjtő városa legyen!
Ezért várjuk minden korosztályból
a jelentkezőket a kilométer gyarapításra, a közösségi élményben való
részvételre!
Az óvodások az óvodákban, a rendezvény felelősénél regisztrálhatnak, az iskolások pedig az oktatási intézményekben. Az 1-6.
évfolyamos dorogi osztályok
számára versenyt is hirdetett a
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
sportintézmény. A legnagyobb
orog Város Önkormányzat Képviselétszámmal érkező osztály salő-testülete, Dorog Város Kommuját maga választhatja ki nyereménális Közalapítványa és a Baumit Kft.
nyét három élményprogram közül
„Év Homlokzat Felújítási Terve 2016 és
(élményfürdőzés, bobozás, kalandDorog Város családi házas ingatlanok
park-látogatás). Az osztályok közötti versenyben nem elég a létszám,
hőszigetelése, nyílászáró cseréje” mega tudáspróbán is remekelni kell! Dr.
nevezéssel, nyílt, nyilvános pályázatot hirTittmann Judit doktornő vezetésédetett a www.dorog.hu portálon olvasható
vel a dohányzás káros hatásairól
részletes kiírásnak megfelelően.
hallhatnak a gyerekek „a Te jövőd”
A pályázatokat zárt borítékban elhelyezegészségprogram keretében. Az inve, „Dorog Város Év Homlokzat felújítási
teraktív előadás után tudáspróbán
Terve 2016” címmel, személyesen vagy
vesznek majd részt a tanulók, ahol
postai úton, tértivevényesen, 2016. márszintén pontokat gyűjthetnek az élcius 22-ig, 2510 Dorog, Bécsi út 71. címre
ményprogramokért.
kérjük benyújtani!

z idén március 12-én rendezi meg a Sportintézmény a II.
Országfutás Dorogon elnevezésű programot, amelynek mottója az idén is:
Fussuk végig az országot egyetlen nap
alatt!
Tavaly 13 ezer kilométert gyűjtöttek
össze a futóprogramon városunk lakói.
Az idén sem szeretnénk lemaradni. Cé-

D

DOROG LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK
ALAPJÁN
Január 18-február 17.
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
5,13 μg/m3
előírt határértéke:
125 μg/m3
a mért átlag a határérték:
4,10 %-a
2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke:
24,58 μg/m3
előírt határértéke:
85 μg/m3
a mért átlag a határérték: 28,92 %-a
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
1079,68 μg/m3
előírt határérték:
5.000 μg/m3
a mért átlag a határérték: 21,59 %-a
4. Ózon (O3)
átlagértéke:
39,68 μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték: 33,06 %-a
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
32,06 μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték: 64,12 %-a
Határérték túllépés hét esetben történt
(PM10) max.152% 01.24.-én volt).
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Várják a felnőtt futókat is. A Dorogi Futókör szervezésében indul egy könnyed
közösségi futás 9.30-tól (max. 2km), egy
közepes táv 9.45-től (5km), és egy valódi
erőpróba proﬁknak 10.00-tól (10 km-es
futás).
Az idősebb korosztály 8.30-tól könnyed
sétán, kocogáson vehet részt Kruzslik
János vezetésével. A jelentkezők kipróbálhatják a Nordic Walking alapjait
a félóránként induló bemutató edzéseken.
Találkozzunk a Lóga-tónál március 12én 8:30-kor!

A FÖLD NAPJÁNAK
RENDEZVÉNYEI DOROGON

akarítsuk ki a várost!
A Föld Napja alkalmából április 22-én 9 órától a Polgármesteri Hivatal
hulladékgyűjtési akciót szervez. Várják civil szervezetek, cégek és magánszemélyek 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 kereszteződése
„Újra együtt városunk tisztaságáért!”
Lakossági eredetű veszélyes hulladékok gyűjtése
Dorog Város Önkormányzata és a Sarpi Dorog Kft. április 23-án ismételten
megszervezi a lakossági eredetű veszélyes hulladékok átvételét városunkban.
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, vegyes göngyöleg, használt háztartási olaj és csomagoló anyagai, fáradt olaj (gépkocsi), olajos ﬂakon, olajszűrő, használt akkumulátor, szárazelem, festékes göngyöleg, festékmaradék, hígító, neoncsövek,
izzók. Számítástechnikai, elektronikai hulladék csak a a Sportcsarnoknál. Palát nem gyűjtünk! További információ: 33/431-299 166-os mellék.

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. április 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940, Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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ÚJABB BIRKÓZÓS
SIKEREK

A

Dorogi Nehézatlétika Club birkózói ezen a hétvégén is remekül
szerepeltek. Február 13-án, szombaton
rendezték meg az angyalföldi Vasas SC Birkózó Szakosztályának
edzőcsarnokában a 2016. év első felnőtt kötöttfogású birkózó
rangsorversenyét, amelyen 8 súlycsoportban összesen 64 birkózó sorakozott fel. A legnagyobb dorogi sikert egyértelműen a még
junior korú Lévai Zoltán érte el, aki hatalmasat küzdött az egyetemi-világbajnok Szabó Lászlóval, végül 1-1-re megnyerte a ﬁnálét
a dorogi birkózó a 75 kg-s súlycsoportban.
Eredmények:
Torba Erik 59kg ban 3. hely
ifj. Lévai Zoltán 75 kg 1. hely
Papp Bertalan 85 kg 2. hely
Csapatverseny:
1. Dorog (27 pont)
2. UTE (26 pont)
3. Niké SE (21 pont)
Szintén ezen a napon rendezték meg országszerte (összesen 6
helyszínen), térségünkön belül pedig Csolnokon az észak-nyugat
magyarországi diák és serdülő területi kötöttfogású csapatbajnokságot és Gyermek Birkózó Gálát. A Magyar Birkózó Szövetség új
kezdeményezése révén nem az egyéni küzdelmek kerültek előtérbe, hanem csapatverseny formájában küzdöttek meg a gyermekek
egymással.

GYŐZELEMMEL KEZDTE A
TAVASZI SZEZONT A FELNŐTT
KÉZILABDA CSAPATUNK

F

ebruár 20án az NB
II-es női kézilabda
bajnokságban
a
Dorog a KSI Kézilabda Akadémiával mérte össze
erejét. A dorogiak
megﬁatalított csapattal vágtak neki
a tavasz első fordulójának. Bona
Gergő edző elmondta: - Nagyon sokat készültünk a tavaszi nyitányra. Rengeteg edzőmérkőzés van a hátunk mögött. Mindenképpen szeretnék tavasszal elsősorban önmagunknak bebizonyítani, hogy sokkal többre hívatott csapatunk, mint azt a tabella
az ősz végén mutatta.
Végeredmény: KSI SE – Dorogi ESE 24-29 (10-15)
Legeredményesebb játékosok: Büki Melinda 6 gól, Balogh Vivien és Forgács Klaudia 5 gól, Sipos Krisztina és Sütő Sára 3-3 gól.
Megállíthatatlanok a juniorok
A junior csapat színvonalas mérkőzésen szerzett újabb két pontot a tavaszi szezon első mérkőzésén, miuátn ősszel begyűjtötték
a lányok az összes pontot! Ezzel egy lépéssel közelebb kerültek
céljukhoz.
Végeredmény: KSI SE - Dorogi ESE 26-32 (14-15)
Legeredményesebb játékosok: Forgács Klaudia 8 gól, Büki Melinda 5 gól, Előd Nikoletta, Priáll Edina és Reskó Dzsenifer 4-4
gól, Kovács Nóra és Horváth Kitti 3-3 gól.
Forrás: www.dorogikezilabda.hu

Eredmények:
Diák korosztály: Serdülő korosztály:
1. Dorogi NC
1. Dorog NC
2. Tatabánya SC
2. Tatabánya SC
3. Csolnok DSZE
A dorogi birkózók nagyon jól birkóztak, aki kilátogatott akciódús
meccseket látott.
Remekül szerepeltek a Dorogi Nehézatlétikai Club versenyzői a
2016. évi
GLOBAL GRAPPLING Magyar Bajnokságon is.
Eredmények:
Péntek Zoltán
No Gi, Gi, 1. hely
Gi open
3. Hely
Vámosi Márk
No Gi 1. hely
Lusztig Csaba
No Gi 3. hely
Csontos Dávid
kesztyűs küzdelem 2. hely
Farkas Koppány
kesztyűs küzdelem 1. hely
Molnár András
kesztyűs küzdelem 4. hely
Imre Norbert
No Gi 3. hely,
kesztyűs küzdelem
2. hely
Tóth Norbert
No Gi 3. hely
Kovács Csegő
No Gi 3. hely
Lusztig János
No Gi 3. hely
Tatár Gergő
No Gi 2. hely
Gunev Kristóf
No Gi 1. hely
Dolinszki Norbert
5. hely
Kozák Patrik
4. hely
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MÁRCIUS
PROGRAM NEVE

RÉSZLETEK

IDŐPONT

HELYSZÍN

Gyógytorna

Gyógytornázzon Sóos
Tünde irányításával. A
belépés ingyenes!

március
1.(kedd)
10:00-11:00

Kristály
Szépségház

Bio- és
Infraszauna

Egész napos látogatásának lehetősége A
belépés ingyenes!

március 9.
(szombat)
8:00-20:00

Kristály
Szépségház

Sóbarlang

Sóbarlang látogatás,
A belépés ingyenes!

március 22.
(kedd), 8:0020:00

Kristály Szépségház

MÁRCIUS

ÁPRILIS

PROGRAM NEVE

RÉSZLETEK

IDŐPONT

HELYSZÍN

Jóga

Jógázzon Varga
Mónikával!

április 16.
(szombat) 11:0012:30

Kristály
Szépségház

Nordic Walking a
szabadban

Dorogi Futókör szervezésében Kottesz
Gabival. A belépés
ingyenes!

április 23.
(szombat)

Dorog

Torna

Szervezés alatt!

Szervezés alatt!

Szervezés
alatt!

A Dorog Város Egyesített Sportintézménye által szervezett
programokra jelentkezni lehet: sportszervezo@dorog.hu vagy
33/503-316 telefonszámon.
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ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET!
A Magyar Vöröskereszt Dorog Területi Szervezete

VÉRADÁST
szervez a művelődési házban
március 25-én 10 órától.
8
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