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Meghódítjuk szűkebb hazánkat
– Elindult a programsorozat

A Megyejáró Hódító Túrák programsorozatról tartottak sajtótájékoztatót február
27-én a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban.
Az eseményen a résztvevő települések polgármesterei, intézményvezetői ismertették
a településükön elérhető látnivalókat ös�szekötő túraprogramokat. Az idén összesen
4000 embert várnak a Kesztölc, Dorog, Lábatlan, Bajna, Sárisáp, Tatabánya, Nagyigmánd, Szomód és Súr településeken megrendezendő családbarát túrákra.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy a Megyei identitás
erősítése című pályázat 2019-es első programja a Hódító Túrák. A túrasorozat mellett
a pályázatban több, az identitás erősítésére
szolgáló program indul el, amelyek célja
szűkebb hazánk megismerése, megismertetése.

Dr. Tittmann János polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy minden eredményes cselekvésnél a legfontosabb, hogy
elsőként önmagunkat hódítsuk meg, ismerjük meg saját értékeinket. Azt kívánta, hogy
a Hódító Túrák-programsorozat célkitűzései
elérhető értékeket és örömöket jelentsenek
a résztvevőknek. A sajtótájékoztatón szólt
Dorog másik kapcsolatépítő, szomszédoló
nyertes pályázatáról is. Az identitás erősítő
programban Dorog mellett Csolnok, Kesztölc és Piliscsév vesz részt.
Szekér Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus
Egyesület elnöke, a Megyejáró Hódító Túrák
programgazdája elmondta, hogy az idén 9
település mutathatja meg természeti értékeit, helyi gasztronómiai különlegességeit
a túrák során, amely egy kiváló együttműködést, egységes megjelenést és minőségi,

Kézműves kiállítás és pályaorientáció
az Ipartestület rendezvényén
A Dorogi Ipartestület
4.
a l ka l o m m a l
rendezte meg
a Kézműves
Kiállítás és Vásárt a Dorogi
József Attila
Művelődési Házban. A
32 kézműves termékeit bemutató tárlatot
Végh Éva festőművész nyitotta meg március 24-én. Ezt követően március 25-27. között pályaorientációs előadásokat tartott
filmvetítésekkel egybekötve Szűcs György,
a Dorogi Ipartestület elnöke. A 6-7-8. osztályos gyermekek kaphattak tanácsokat, útmutatást pályaválasztási kérdésekben. Az
eseményre a környező falvakból is érkeztek
diákok.
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Az alsó és felső tagozatos diákoknak rajzversenyt hirdettek a szervezők, amelyre a
három dorogi iskolából várták a pályaműveket. „Ahogy én képzelem a mesterségeket” című pályázatra 93 gyermek küldte
be alkotását. Szűcs György elnök a legkreatívabb gyerekeknek díjakat adott át.
Díjazottak:
1. díjas alkotók: Antal Levente, Antal Botond, Tressz Panna
2. díjas alkotók: Kelemen Eszter , Raffael
Balázs, Sándor Rebeka
3. díjas alkotók: Partos Boldizsár, Vörös
Tibor, Németh Gréta
Különdíjasok: Morvai Péter, Mihályi Márton, Csonka Bítia, Dudás Ádám,, Szegedi Szabolcs Levente.
A kiállítás után a KÉZFOGÁS zenekar frenetikus hangulatot teremtett, amit a
közönség vastapssal díjazott.

családbarát szolgáltatások kínálását jelenti a résztvevők számára. A program célja,
hogy barangolva, szervezetten megismerhetjük megyénket a kihívásokat is rejtő, élményekkel teli túrákon.
A sajtótájékoztatón bemutatkoznak a túra-sorozat résztvevői: Lábatlan, Bajna,
Nagyigmánd, Dorog, Szomód, Kesztölc,
Sárisáp, Súr és Tatabánya.
Az esemény záróakkordjaként felavatták
a hatalmas turista érmet, amelynek sorszámozott kisebb méretű érmeit a túrázók
kaphatják majd. A tájékoztatón elhangzott,
hogy Pákozd mellett Dorogon érhetőek el
hazánkban másodikként a fából készült
gravírozott érmek – a Szent Borbála, a
Szent József templom, a Mária-barlang és a
Schmidt Sándor Agora képeivel.

Interaktív előadás a Zrínyiben

A Zrínyi iskola negyedikesei az idén interaktív, játékos formában idézték meg a március
15-i eseményeket, amelyeket minden alsósnak bemutattak a különböző helyszíneken:
a Gáthy-könyvtár Pilvax Kávéházzá alakult,
de szerepet kapott a Hősök tere, sőt még egy
lovaskocsi is.
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Március 15-én, a Petőfi téren
fejet hajtottunk ’48 hősei előtt

Több százan vettek részt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója
tiszteletére rendezett városi megemlékezésen, a Petőfi téren.
A Himnusz eléneklése után a Dorogi Zsig-

mondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium 10.b osztályos
tanulói által összeállított
ünnepi műsort tekinthették meg a megemlékezők,
majd a koszorúzás pillanatai következtek a tavaly felújított téren.
Petőfi Sándor szobra előtt
koszorút helyezett el a megyei önkormányzat, Dorog Város Önkormányzata, a városi közalapítványok, intézmények, civil szervezetek, cégek és pártok
képviselői.

A Baumit felújíttatta a Zrínyi
iskola egyik mosdóblokkját
4,3 millió forintba került a dorogi Zrínyi
iskola emeleti mosdóinak felújítása, melyet teljes egészében a Baumit Kt. vállalt. A
munkálatokat és a szervezést az iskolában
tanuló diákok szülei is segítették. A fiú, lány
és tanári mosdó, valamint az előtér új burkolatot kapott, újra kellett vakolni a falakat
és álmennyezetet építettek arra a szakaszra, amely vakolatomlás miatt balesetveszélyessé vált. Kicserélték a szanitereket: 8 új
vécét, 3 mosdót és 3 piszoárt építettek be
szerelvényekkel, a falakra szép csempe, az
aljzatra csúszásmentes burkolólap került.
Megújultak a vezetékek, a kapcsolók, kifestették és mázolták is a helyiségeket.
Az iskolában hamarosan energetikai felújítás lesz (homlokzatszigetelés és nyílás-

záró csere), de ez nem érinti majd a belső
tereket, így nagy szükség volt a Baumit
támogatására, melyet a vállalat dolgozói
kezdeményeztek. A mosdók nagyon leromlott állapotban voltak, így nem volt kérdés
hogy a vállalat vezetése támogatta a szülői
kérést. Több hónapos előkészítés, szervezés után február végére elkészült a munka.

„Csatára felgyőzni kell!” Témanap a Petőfi iskolában

Március 14-én „Csatára fel-győzni kell!”
címmel, játékos történelmi megemlékezéstől volt hangos a Petőfi iskola, mely hagyományához híven e napon különleges,
élménypedagógiai módszerekkel dolgozta
fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Az iskola nevelő-oktató munkája során nevelési, oktatási,
tevékenységeikben látványosan jelennek
meg a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai
innovációk, mely alapján 2017-ben elnyerték az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
címet.
A gyerekek forgószínpad-szerűen, 8-8 állomáson elevenítették fel többek közt a
Pilvax kávéházban , a Nemzeti Múzeumnál
és Landerer nyomdájában történteket.
Megismerkedhettek a szabadságharc egyegy csatájával, s jelképesen részt vettek a
hadikórház munkájában is.
A feladatok feldolgozásában szerepet kaptak az iskola digitális tanulást támogató
eszközei is.
A petőfisek e témanapot nem csak történelmi emlékezésként, hanem egyben pedagógiai jó gyakorlatként is alkalmazzák,
mely követésre érdemes és megvalósítható más általános iskolákban is.

Norvégiáról dorogi szemmel
Néhány évtizede Amerikára (USA) mondtuk
azt, hogy egy teljesen más világ, sőt talán
inkább egy másik bolygó… Sokkal közelebb van, mégis annak tűnik 2019-ben Norvégia is – legalábbis Lieber Tamás (BEBTE)
és Gábor Éva izgalmas élménybeszámolója
alapján. A pazar szépségű ország földrajzi
sokszínűsége nyilvánvalóan egy adottság,
ami ugyan nem érdem, de az ezzel gazdál-
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kodó (területéhez képest kisszámú) ötmilliós norvég népet dicséri, hogy – a magyar
természetjáró csoport második útjának
tapasztalatai alapján is – hálásan bánik
természeti kincseivel. A jólét nem rontotta el annyira az ottaniakat, hogy leigázzák életterüket, sokkal inkább részeseivé
akarnak válni annak – óvva és gondozva
a gleccserek, fjordok (egyik) őshazáját. A
nyugodt, ráérős, mégis változatos életet élő
norvégokról sok mindent megtudhattunk
a március 7-i vetített képes előadáson: elképesztő fotókon, kiállításon és videókon
elevenedtek meg a változatos helyszínek. Ki
gondolná? Az egyik legészakibb ország egyáltalán nem csak a hóról-fagyról szól. Fejlett infrastruktúra, természetbarát / természet közeli életmód, barátságos emberek,

gyakorlatias társadalom fogadta a túrázókat. A kimeríthetetlennek tűnő táj elmaradt
meglepetései újabb látogatásra ösztönzik
Lieber Tamást és csapatát, így reméljük,
hogy harmadik útjuk után is sok, még több
érdeklődőt várhatunk a könyvtár vendégeiként majdan-aktuális előadásukon.
			
Sz-B. Z.
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A nőket ünnepeltük március elején

Március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából számos rendezvény várta a fiatal és
idősebb hölgyeket városunkban. A Dorogi

Nyugdíjas Egyesület, majd a Városi Nyugdíjas Egyesület rendezvényét tartották meg a
Dorogi József Attila Művelődési Házban. Az
időskorúakat dr. Tittmann János köszöntötte. Az egyesületek férfitagjai versekkel,
dalcsokrokkal ajándékozták meg a nyugdíjas hölgyeket. A Városi Nyugdíjas Egyesület
több tagja különleges tánccal nyitotta meg
a nőnapi találkozót, amely megalapozta a
hangulatot. Március 9-én megrendezték a
hagyományos Nőnapi Bált, amelyen kizárólag hölgyek vehettek részt.

Pályázati felhívás
„Dorogi lakóingatlanok hőszigetelése,
nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítésére.”
A Dorogi Kommunális Közalapítvány a 3/2008. (VI.04.), 4/2008.
(VI. 04.), 1/2012. (III. 07.), 2/2018. (III.27.) határozatait
az 5/2018. (X.24.) számú határozatával az alábbiak szerint módosítja:
1.

A jövőben dorogi lakóingatlanok energiaracionalizálására,
nyílászárók cseréjére, az ingatlan hőszigetelő vakolattal
történő felújítására, illetve a fűtés korszerűsítésére kamatmentes kölcsönt nyújt.

2.

A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat keretében 3 M Ft- ot oszt ki a pályázók között, pályázatonként maximum 500.000,- Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentes
kölcsön formájában.

3. A pályázat benyújtás feltételei és további részletek:
Részletek a www.dorog.hu/Hivatali közlemények aloldalon

A Zsigmondy nyerte
a Savaria Országos
Történelem
Versenyt

A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója
nyerte a Savaria Országos Történelem Verseny megyei fordulóját. Büszkék lehetünk
Filó Luca 10. a osztályos tanulóra. Gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Szabó
Ildikónak.

Nagyszerű színházi
évadzáró
A Dorogi József Attila Művelődési Házban már több, mint egy évtizedes hagyomány, hogy színházbérleti előadásokat szervezünk
neves színészekkel, rendezőkkel, igényes díszletekkel. Idén a Pesti
Művész Színház társulata varázsolta elénk Thália kincseit. A 201819-es évadban láthattuk Kálmán Imre egyik leghíresebb operettjét,
a Csárdáskirálynőt, Georges Feydeau: Az asszony körbejár (kézről
kézre) és a szintén nagy népszerűségnek örvendő Zerkovicz Béla
– Szilágyi László alkotta Csókos Asszonyt. A nagyszerű színészi
alakítások, kiváló énekesek, és a már megszokott pazar díszletek,
kosztümök garantálták a sikert. Minden előadás telt házzal ment,
és a visszajelzések nagyon pozitívak voltak. A jövő évadban természetesen ismét meghirdetjük bérletünket, várhatóan ismét a Pesti
Művész Színház közreműködésével.
Cselenyákné Cservenka Rita
intézményvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.
A pályázat benyújtásához szükséges kérelem-formanyomtatvány a Dorogi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (I. emelet)
Nagy Katalin ügyintézőnél átvehető.
Munkaidőben: hétfőtől - csütörtökig 8 órától - 16 óráig,
péntek 8 órától - 12 óráig
Dorog, 2019. március 13.
		
Dorogi Kommunális Közalapítvány
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Te Szedd! Civil összefogással tisztult, szépült meg városunk
Március 23-án a Dorogi Futókör szervezésében a Te Szedd! program keretein belül 60
önkéntes igyekezett, hogy megtisztítsa városunkat és szebb környezetben várjuk a jó
időt. A hét során több csapat munkálkodott
a város takarításán (köztük az Eötvös iskola
számos osztálya). Hatékonyságukat a város
több pontján elhelyezett Te Szedd! zsák kupacok jelezték, de sajnos bőven akadt tennivaló népes csapatunknak is.
Hat helyszínen a 60 önkéntes mintegy 40
zsákot töltött meg az eldobált hulladékokkal. A zsákokat a művelődési ház mögötti
parkolóban helyeztük el az elszállításig.
A civil önkénteseken kívül az Otthon téri fó-

A „Honismeret Napja”
Dorogon
Bél Mátyásnak, a modern ország
leírást megteremtő tudósnak
a születésnapjára időzítette a
Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismeret Egyesület konferenciáját, amelyet
Dorog helytörténeti munkássága
előtt is tisztelegve a József Attila
Művelődési Házban rendezett
meg.
A program előtt a bajnai gyermektánccsoport tartott bemutatót Tímár Mihály Márton és
Farkasné Józsa Andrea betanításában. Dr. Tittmann János, Dorog polgármestere – aki korábban előadója és kitüntetettje is volt
a szervezetnek – köszöntötte a megjelenteket, majd Forróné Virág
Zsuzsa elismerő oklevelet adott át Pallagi Tibornak, Bajna polgármesterének a szervezet támogatásáért.
Először dr. Deák Antal András Bél Mátyás alkotómunkáját méltatta középpontban nagy művével, a latin nyelvű „Notitia” című ország ismertetőjével. Ezt követően Dankó József vázolta fel Kovács
Lajos dorogi helytörténeti kutató nagy ívű és nagy teljesítményű
pályáját. Ezután a mester két tanítványa – Bauer Nóra és Zimmerer Blanka – mutatta be díjnyertes dolgozatát. Kohl Magdolna az
Esztergomi József Attila Általános Iskola tanára a helytörténet tanításának módszertanáról, dr. Kiss Tiborné elnök asszony a Tatai
Helytörténeti Egyesület munkájáról számolt be. Egy sikeres polgárcsalád, a lábatlani Gerenday család történetét ismertette Óvári
Zsuzsanna helytörténeti kutató pedagógus. Sárosi Attila pedig
Esztergom egyik legtragikusabb napjának előzményeit és következményeit elemezte a városból 75 éve elhurcolt zsidó származású honfitársunk megdöbbentő sorsán keresztül.
A konferencián mutatta be a szervezet országos vezetőségének új
tagját, megyei delegáltját, aki Menyhárt Csaba, Dorog Város Barátai Egyesület titkára eddigi helyismereti munkásságának elismeréseképpen.
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kuszpontból kiindulva a Közöd Egyesület, a
Lokomotív Turista Egyesület, a Dorogi Kerékpáros Egyesület, a Dorogi Nehézatlétikai
Club és Dorog Város Egyesített Sportintézménye is kivette a részét a feladatból. Mindenkinek köszönjük ezúton is a részvételt,
aki akár a mai napon velünk együtt vagy a
héten tőlünk függetlenül felvette a kesztyűt
és tett azért, hogy szebb környezetben élhessünk :)!
A Lőtérnél további civil szervezetek tettek
környezetünk szebbé tételéért.
Kérünk szépen mindenkit, hogy óvjuk meg
a városunk és környezete tisztaságát!
Sárdi Tamás
Dorogi Futókör Egyesület

SzínTárlat fiatalokkal
SzínTárlat címmel nyílt kiállítás a dorogi iskolások alkotásaiból a Gáthy
Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban. Március 19-én zsúfolásig megtelt a kiállítótér. Kovácsné
Fódi Krisztina kórusvezető a Cantilena
kórussal tette még színesebbé az eseményt, amelyen az Eötvös, a Zrínyi
és a Petőfi tehetséges képzőművész
palántáinak munkáit mutatta be Szabó-Berghauer Zoltán, a könyvtár igazgatója.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. 2019. évben,
nyílt és nyilvános pályázatot hirdet
„Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve-2019”
megnevezéssel.
Pályázni bármely Dorog Város teljes közigazgatási határain belül
található épület utcai homlokzatával lehet.
A részletes pályázati dokumentáció átvehető személyesen
Dorog Város Polgármesteri Hivatalában
(2510 Dorog, Bécsi út 79-81.) vagy letölthető a
www.dorog.hu hivatalos honlapról.
A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelő tartalommal
2019. év május hónap 6. napjáig lehet leadni.
A pályázáshoz sok sikert kíván
a „Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve-2018”
Bíráló Bizottsága!
Dorog, 2019. március 29.
		

Tisztelettel:
dr. Tittmann János sk.
polgármester
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Testületi hírek
Március 27-én az alábbi napirendekről döntöttek képviselőink:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) „Energetikai korszerűsítés Zrínyi iskolában Dorogon kivitelezés
a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019 projekt keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárása
3.) „Zrínyi Ilona Általános Iskola tetőfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
4.) Dorog Város Önkormányzat 2019. évre tervezett beruházásainak kiegészítése
5.) Dorog Város Önkormányzat 2019. évi közterületi felújítási munkái
6.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum alapító
okiratának módosítása
7.) Dorogi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
8.) Óvodavezetői pályázatok kiírása Dorog Városi Óvoda Intézményeiben
9.) József Attila Művelődési Ház intézményvezetői pályázat kiírása
10.) József Attila Művelődési Ház és Gáthy Zoltán Városi Könyvtár
és Helytörténeti Múzeum szolgáltatási terve
11.) Dorog Város Önkormányzatának 2019-2024. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
12.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott
döntések 2018. évi teljesítéséről
13.) Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság átruházott
hatáskörében hozott döntések 2018. évi teljesítéséről
14.) Ötletpályázat a megújuló Zrínyi Ilona Általános Iskola előkertjének kialakítására
15.) Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium átszervezésének véleményezése
16.) Babamama csomag program
17.) Dorogi Futball Szolgáltató Kft. kérelme
18.) A Dorogi Rendőrkapitányság támogatása
Zárt ülés
1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók támogatása
2.) Települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezése

Csökkennek a galambok
Dorog közterein
Sok galamb éli mindennapjait Dorog közterein, bosszúságot okozva a házakban, ahova beköltöztek. A visszaszorításukra mégis van
remény, a szakértő szerint már kevesebben vannak, mint néhány
éve. A kiváló alkalmazkodóképességű madarak nagyon jól érzik
magukat a városokban. Télen is találnak meleg, költésre alkalmas
helyet és táplálékot.
Alapvetően nem a galambok jelenléte a gond, hanem az a rengeteg ürülék, amit maguk után hagynak. Az ürüléken kórokozók is
megtelepedhetnek, és a száraz ürülék pora pedig bárhova eljuthat, allergiás panaszokat vagy szélsőséges esetben emberre veszélyes betegséget terjesztve.
- Dorogon évek óta próbálkozunk a galambok ritkításával, különböző technológiák (tüskézés stb.) alkalmazásával – mondta Horváth
Dóra hatósági ügyintéző. – 2018 novemberében egy székesfehérvári cég hatékony technológiai csapdáit létesítettük a Zsigmondy
lakótelepen, amelynek eredménye máris mutatkozik. A rácsos
csapdában egyszerre 80 galamb is elfér, amelyeket élve szállítja
el a cég városunkból. A Polgármesteri Hivatalba érkező, korábban
gyakori lakossági panaszok azóta csökkentek. A januárig tartó
„próbaüzemet” újabb hónapokkal hosszabbítottuk meg, látva a
csapdák hatékonyságát.
Kérjük a lakosságot, hogy továbbra se etessék a galambokat, ezzel
is csökkentsük alkalmazkodóképességüket, számukat városunkban!
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Fogadónapok

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2019. április 25-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját
a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-7186, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő április 17-én a Zrínyi
lakótelepen, 24-én a Kossuth utcában várja a lakókat 16-17 óra
között. A képviselő elérhető: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében
tartja fogadóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető:
timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő: 30/330-2622 vagy
33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő: molnaralbert52@
gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő: 70/367-1099, polonyi.
zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő: sziglir@gmail.com

Dorog levegőjének minősége
2019. január 23. és február 14. között

1. Kéndioxid (SO2) átlagértéke: 3.29 μg/m3
előírt határértéke:
125.0 μg/m3
a mért átlag a határérték:
2.6 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)
átlagértéke: 		nincs adat
előírt határérték:
85.0 μg/m3
a mért átlag a határérték:		nincs adat
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
760.65 μg/m3
előírt határértéke:
5000.0 μg/m3
a mért átlag a határérték: 15.21 %-a
4. Ózon (O3)
átlagértéke:
60.65 μg/m3
előírt határérték:
120.0 μg/m3
a mért átlag a határérték: 50.54 %-a
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
20.90 μg/m3
előírt határértéke:
50.00 μg/m3
a mért átlag a határérték: 41.80 %-a
Határérték túllépés ülepedő por (PM10) vonatkozásában egy esetben történt. Az érték 104% 2019. február 19-én volt.
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Sáska Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog,
Bécsi út 79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok Következő lapzárta: 2019. április 30.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Dorogi sikerek a megyei
úszó körversenyen
Három oka is volt az örömre az Új-Hullám SE úszó csapatának
március 16-án, Tatabányán.
Az első, hogy kihirdették a 2018-as megyei körverseny eredményét, amely alapján a dorogi klub a harmadik helyen végzett az
egyesületi rangsorban. A második, hogy egyéniben Simonek
Renáta az első, Meczger Máté pedig a második helyen végzett a
tavalyi megyei rangsorban. A harmadik pedig, hogy a 2019-es
körverseny soron következő fordulójában 1 arany, 5 ezüst és 6
bronzérmet szereztek a dorogi úszók.
Eredmények:

Komárom-Esztergom megyei körverseny 2019. március 16. szombat, Tatabánya
400 m női hát: 2. Kovács Boglárka (2002), 3. Simonek Renáta
(2004).
200 m női hát: 8. Ferenczi Jázmin (2009).
100 m férfi hát: 3. Molnár Koppány (2010).
200 m férfi mell: 2. Maruzs Bence (2009).
200 m női mell: 1. Meczger Sára (2005), 3. Hunyár Gréta (2007),
7. Koncz Rebeka (2009).
100 m férfi mell: 4. Molnár Koppány (2010).
100 m női mell: 4. Földesi Lili (2010), 7. Farkas Eszter (2010).
200 m férfi gyors: 2. Maruzs Bence (2009).
200 m női gyors: 2. Tamás Izabella (2006), 3. Meczger Sára
(2005), 4. Kovács Boglárka (2002), 8. Koncz Rebeka (2009), 9.
Ferenczi Jázmin (2009), 11. Hunyár Gréta (2007).
100 m női gyors: 3. Farkas Eszter (2010), 4. Földesi Lili (2010).
200 m női vegyes: 2. Kovács Boglárka (2002), 3. Tamás Izabella
(2006).

Elkezdődött a 60
napos Legyél Fittebb!
életmódváltó program

Március 1-jén a Dorogi József Attila Művelődési Házban megtartott nyitórendezvénnyel kezdetét vette a Legyél Fittebb! Életmódváltó program.
A jó hangulatú eseményen csaknem hetvenen vették át az induláshoz szükséges tagi kártyát, a matricagyűjtő füzetet és az összetartozást szimbolizáló technikai pólót.
Az estet Szekér Zoltán nyitotta meg, aki ismertette a programot,
majd elmondta, a résztvevők segítséget kapnak az étrendhez, a
mozgáshoz, megismerhetik az életmódváltáshoz szükséges alapvető szabályokat, de a kitartást nekik kell hozzátenniük. Ezen áll
majd a program sikeressége.
Elsőként Marosvölgyiné Császár Anikó – aki a tavalyi program
egyik legszorgalmasabb és legeredményesebb életmódváltója
volt – osztotta meg a programnak köszönhető eredményeit és
számos jó tanáccsal szolgált az “új Életmódváltóknak”.
Új partnerként szerepel az idei programban a Club Balaya. Zink
Lívia ügyvezető az általuk kínált elérhető mozgásformákról beszélt, majd Révai Gábor az egészséges táplálkozásról tájékoztatta
a jelenlévőket, aki a 60 nap során folyamatos tanácsadást, recepteket, étrendeket biztosít a résztvevőknek.
Dr. Bakanek György, életmód-szaktanácsadó orvos a mozgás élettani hatásait, a leggyakoribb buktatókat és érdekfeszítő példákat
mutatott be.
Fotó: Berndt József

Nagy sikerrel zárult a
IX. Fekete Gyémánt Kupa

A Zsigmondy nyerte a
IX. Bajer János Kupát

Március utolsó hévégéjén rendezték meg a
IX. Fekete Gyémánt Kupa birkózó versenyt,
amelyen hat ország csaknem 100 versenyzője vett részt.
A Dorogi Nehézatlétikai Club birkózói két
korcsoportban küzdöttek az érmekért.
Eredményeink:
72kg Putnoki Zsolt 2. helyezés
72kg Klányi Krisztofer 5. helyezés
82kg Gremsberger Bertalan 2. helyezés
82kg Mezei Patrik 5. helyezés
97kg Rajos Richárd 5. helyezés
Az egyéni versennyel párhuzamosan megrendezték a serdülő nemzetközi csapatbajnokságot is.
Eredmények:
I. Magyarország A csapta
II. Magyarország B csapta
III. Szerbia

A IX. Bajer János Középiskolai Kupát, amelyet a térségünkben lévő középiskolák
között rendeztek meg, az idén városunk
Zsigmondy gimnáziuma nyerte. A díjátadáson Osvald Zsolt főszervező bemutatta a
jelenlévőknek a 93 esztendős Bajer Jánost.
Ismertette sportolói életútját és példaként
állította őt a mai generáció elé.
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IV. Ukrajna
Az A csapatban egyesületünket Simon Balázs (57kg) képviselte.
A B csapatban egyesületünket Papp Barnabás (57kg) és Juhász Márk (68kg) képviselte.
Gratulálunk!
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