Dorogon
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

FALUSI BÚCSÚ
SVÁB MUZSIKÁVAL
2. OLDAL

NAGY SIKER A
ZOMÁNCBIENNÁLÉN

MEGÚJUL A MÁRIA UTCA

2. OLDAL

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

3. OLDAL

HIDALTAK BIRKÓZÓINK
6. OLDAL

29. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2018. AUGUSZTUS

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Jó hangulatban telt
a Falusi Búcsú
A hagyományos Falusi Búcsút július 21-én
rendezte meg a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat. A Bécsi úti Tájházba már
kora délután sokan betértek, hogy a szokás
szerint jó hangulatú közösségépítő rendezvényen részt vegyenek. Vörös Jánosné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte
a megjelenteket, köztük dr. Tittmann János
polgármestert. A német nemzetiségi önkormányzat kórusa dalcsokorral üdvözölte az
érdeklődőket, adtak jó hangulatot a baráti
beszélgetésekhez. A Sváb Party muzsikájára
az este érkező viharig sokan táncoltak. A nyári
rendezvényen ezúttal is több dorogi civil szervezet vezetője, képviselője is részt vett.

Richteres lánglovagok utazhatnak
az olimpiára, Szlovéniába
Óriási sikert aratott a Richter Gedeon Nyrt. Létesítményi Tűzoltóságának
dorogi csapata. A Tatán megrendezett
országos tűzoltóversenyen kiválóan
szerepeltek a dorogi lánglovagok. A
több mint ötszáz tűzoltó részvételével
megtartott megmérettetés első helyezettjei a három év múlva Szlovéniában
rendezendő olimpián mutathatják meg
tudásukat.
A tűzoltók jó kondíciójának megőrzése érdekében alakult meg a tűzoltó versenycsapat, mely az országos
versenyeken elért
eredményeinek köszönhetően
négy
tűzoltó olimpián is
képviselhette hazánkat - tudtuk meg
Szegvári Józseftől. Idén a VIII. Országos
Hagyományos Tűzoltóversenyen, Tatán bizonyíthattuk
rátermettségünket.
Két
versenyszám
volt: kismotorfecs-

kendő szerelés szárazon, illetve egy 8
× 50 méteres, akadályokkal tarkított
váltófutás. Kategóriánk első helyezése
mellett a legjobb mért idővel megnyertük az összetett versenyt is, visszahódítva Dorogra a Domsik János Vándordíjat.
Álló sor balról: Rozmann Róbert (bíróként vett részt), Szárszói Tamás, Takács
Gábor, Radovics Mihály, Hegedűs Sándor, Kovács János, Szegvári József.
Guggoló sor: Bartók Szabolcs, Égerházi
László, ifj. Takács Ferenc, Ecker László

Az Eötvös Alkotókör a Zománcművészeti Biennálén
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ
immár tizedik alkalommal rendezte meg
az Országos Zománcművészeti Biennálét.
A jubileumi megmérettetésre csaknem
350 alkotás érkezett 390 alkotótól. 22 közösség 16 településről küldte be munkáit,
szinte mindegyik alkotóműhely művészeti
iskolában működik. A jubileumhoz méltó
zsűri tagjai Morelli Edit és Hévizi Éva, Ferenczy Noémi-díjas zománcművészek,
Oskóné Bódi Klára tűzzománc iparművész, és Kónya Gyula tűzzománc művész
voltak. Valamennyien nemzetközileg is
elismert alkotók, a Tűzzománcművészek
Magyar Társaságának tagjai. Megállapítá-
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suk szerint többségében magas színvonalú, a zománchagyományokhoz és törekvésekhez közelítő alkotások születtek.
A zsűri tagjai már évtizedek óta kísérik
nyomon a különböző műhelyek tevékenységét, és a beküldött munkákon keresztül
hű képet kapnak az ország alkotóközösségeinek munkájáról. Reményük, hogy a
felnövekvő generáció alkotói közül lesznek olyanok, akik továbbviszik a zománcanyag adta lehetőségek művészi képpé
vagy tárggyá formálását. Az utat Kátai
Mihály, Munkácsy-díjas zománcművész
jelölte ki a 70-es években Kecskeméten.
Ez az út, olyan művészi törekvés, amely
e nemes anyag eszmei, tartalmi, formai
elemeit ötvözve a fém és az üveg közös
tulajdonságait emeli fel, és nem akarja
utánozni más képzőművészeti műfajok
lehetőségeit.
A díjátadót és kiállításmegnyitót június
17-én tartották méltó környezetben, a Vitkovics Alkotóházban, Egerben. A megnyitó színvonalát nem kis mértékben emelte, hogy rangos előadók is megtiszteltek
bennünket műsorukkal, Tolcsvay Béla, a
Tolcsvay-Trió legendás alapítója, és Heinczinger Miklós „Mika” a Misztrál együttes tagja adtak elő részleteket az Égig érő
fa című daljátékukból.
A Biennálén a diákalkotók munkái mellett

felnőtt amatőr és hivatásos kategóriában
is adtak ki díjakat. Az Eötvös iskola alkotóköre 9. alkalommal vett részt a rangos
megmérettetésen. Több alkalommal is
elismerő oklevéllel díjazták az alkotókör
és a műhelyvezető munkáját. Az évek során több első, második és harmadik díjat
szereztünk mind egyéni, mind csoportos
kategóriában.
A X. Országos Zománcművészeti Biennálén a díjak számát tekintve eddigi legsikeresebb szereplésünket értük el. Az összes
beküldött alkotásunk, szám szerint 16
közös és egyéni munka kiállításra került.
Harmadik helyezést ért el Kele Petra, és
Tillich Georgina egyéni munkájával. Második helyezett lett Füssy Adél, György
Eszter egyéni kategóriában, illetve Bartus
Lili, Mezős Boglárka, Pagurka Kornélia közös munkája. Első díjat kapott Kesselyák
Liliána, Mihalovits Panka és Tercsinesz
Regina egyéni zománcalkotása. A kiállításról és a beérkezett munkákból igényes
katalógust adtak ki. A katalógusba díjazottjainkon kívül munkájuk színvonalát
elismerve bekerült még az alkotókörünkből Ambrus Csenge, Bagó Liliána, Bartus
Kinga, Szabó Dorka, Zichy Emese egyéni
alkotása, illetve Pintér Veronika, Vörös Nikolett közös munkája.
Kolonics Péter
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Vendégvárás, közösségfejlesztés pályázat segítségével
A megyénkben megvalósuló, nyertes
helyi identitás pályázatok részleteiről
és célkitűzéseiről tartottak sajtótájékoztatót a bajóti művelődési házban
július 23-án.
Popovics György, a megyei közgyűlés
elnöke és dr. Völner Pál, az Igazságügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára,
országgyűlési képviselő köszöntötte a
megjelenteket, köztük a nyertes települések polgármestereit, képviselőit (Nyergesújfalu, Bajót, Tát, Esztergom, Dorog,
Piliscsév, Kesztölc, Csolnok).
- A kistérségbe az önazonosságtudat
erősítésére, különböző programok
megvalósítására a TOP-pályázatnak
köszönhetően több mint 153 millió
forint érkezik – mondta Popovics
György. – Dorog 54, Nyergesújfalu 44,
Esztergom 55 millió forintot fordíthat
helyi identitás-fejlesztésre.

Dorog Város Önkormányzata az Együtt
a közösség fejlesztéséért – Dorogon és
térségében című projektjével nyert. Mint
azt dr. Tittmann János polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta, a projekt
elsődleges célja a bányászati és nemzetiségi hagyományőrzés a civil közösségek
és a lakosság minél szélesebb körének
bevonásával. A konzorciumi tagok – Piliscsév, Kesztölc és Csolnok – közös és
egymást erősítő, vendégváró programokkal készülnek a következő 3 évben. A
pályázat megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítanak az esélyegyenlőségre
és a drogprevencióra, együttműködve a
városi rendőrkapitánysággal és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal.
A közösségfejlesztő programok térségünkben a szakemberek képzésével kezdődnek majd az ősz folyamán.

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megújul a Mária utca

Életminőség és klímajavulás Dorogon
a projekt eredményeként

150 millió forintos támogatást nyert
Dorog Város Önkormányzata a Területés Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a TOP-2.1.2-16KO1-2017-00001 számú, Dorog, Mária
utca zöldben 2020 című projekt megvalósítására.
A városi klíma javítását célul kitűző Mária utca zöldben 2020 című projekt Dorog
egyik legforgalmasabb kereskedelmi utcájának területén valósul meg a következő hónapokban. A vasútállomás és a 10.
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számú főút között a zöldterületek növelése, kétszintes növényzet telepítése, az
elöregedett, kihasználatlan zöldfelületek
revitalizálása és az utcaképpel harmonizáló időszakos termelői piac kialakítása
a dorogiak életminőségét javítja majd.
A Széchenyi 2020 keretében megvalósuló
projekt keretében a Mária utcát egyirányúsítják, az utcában a térburkolat mellett kétszintes növényzetet alakítanak ki,
ezzel javítják a környezet klímáját.
A beruházás részeként megújul a kór-

házpark, ahol a tervek szerint növénylabirintus és gyógynövények, valamint kibővített közösségi funkciók várják majd
a látogatókat.
A posta előtti területen a nyertes pályázatnak köszönhetően az utcaképhez illő,
lugasos kialakítású, mini termelői piacot
hoznak létre, ahol kulturált körülmények
között történhet az árusítás-vásárlás.
A Mária utca zöldben 2020 című projekt
megvalósítása a színvonalas kereskedelmi övezet és az új közösségi terek a dorogiak életminőség-javulását, a városrész
környezeti klímájának javítását szolgálják.
A projekt – Dorog Város Önkormányzatának önrészével - az Európai Unió Európai
Fejlesztési Alapja és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.
dorog.hu portálon találhatnak.

3

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Véget ért a nyári Student Police program

2018-ban is folytatódott Dorog városában
a Student Police program, melynek során
Student Police feliratos, a Rendőrség és
Dorog város címerével ellátott pólóban
járták a fiatalok a város legforgalmasabb
utcáit, tereit, azokat a szabadidő eltöltésére alkalmas helyeket, ahol nagyobb
létszámban fordulnak meg az itt lakók és
az ide érkezők.
2015 nyarán kapcsolódott be a Dorogi Rendőrkapitányság a Student Police programba azzal a céllal, hogy a diákok bevonásával
a bűn- és baleset-megelőzés egy új formáját
próbáljuk ki. A város önkormányzata a kez-

detektől támogatta a kezdeményezést, és a
diákok egyen pólóinak biztosításával segíti
a program megvalósulását.
A program célja, hogy az idegenforgalmilag
frekventált területeken a középiskolás diákok jelenlétükkel segítsenek megelőzni a
bűncselekmények elkövetését, a balesetek
bekövetkezését azáltal, hogy felhívják az
állampolgárok figyelmét a sértetté válás elkerülésének lehetőségeire. Bár a város nem
kiemelkedő turisztikai célpont, azonban a
fiatalok közreműködésével a Dorogi Rendőrkapitányság közelebb kerülhet ahhoz
a célhoz, hogy minél kevesebb bűncselekmény, illetve baleset történjen a városban
és a rendőrkapitánysághoz tartozó többi
településen.
A rendőröket segítő diákok főként szórólapokat osztottak, szükség esetén segítséget
nyújtottak azoknak, akik hozzájuk fordulnak.
Az idei évben is kiemelt feladat volt a tragédiák megelőzése érdekében a parkoló
járművek ellenőrzése, hogy az extrém melegben a járművek vezetői nem hagytak-e
alvó kisgyermeket, vagy állatot a bezárt járművekben.

Idén is Kemence! Kisvonattal
Dorog körül az
A nyári szünet első hetében közel 40 petőfis gyerek, felhőtlen jókedvben és vidámanyatej ünnepén
ságban gazdag 6 napot töltött el egy csuda

jó helyen, a Börzsöny lábánál lévő Csudajó
táborban. Az eseménydús programok a táboroztató pedagógusok gondos előkészítő
munkájának eredménye. Idén a környezetvédelem kapott nagyobb hangsúlyt a
tábor életében: a szelektív hulladékgyűjtés
során az összegyűjtött műanyag flakonokat egyből felhasználva jópofa tároló dobozok, kitűzők készültek. Természetesen
a hagyományos tábori programok, mint
Több száz hat éven aluli kisgyermek kaa bátorságpróba, a különböző sportvepott meghívást a dorogi védőnőktől az
télkedők, tábortűz sem maradhatott ki a
Anyatej Világnapjának megünneplésére.
gyerekek életéből. Az óriásbuborék fújáJúlius 31-én, a hagyományokhoz híven
sát, strandolást, egész napos játékokat a
ismét a Petőfi óvodába várták az édesszabadban, a jó beszélgetéseket, az igazi
anyákat és a gyerekeket. A jó hangulatról
tábori hangulatot nem lehet feledni!		
a tokodi mazsorettek, a lufi hajtogató bo					hóc gondoskodott. A gyerekek megkóstol		
hatták a Rajos fagyizó édességeit, majd
körbevonatozhatták városunkat. Az édesKapa Melinda
anyák hasznos tanácsokat kaphattak az
egészségügyi szakemberektől a nyári sérülésekkel, betegségekkel kapcsolatban.
A szoptatás a legegészségesebb életkezdetet nyújtja. – Dorogon évente 120-130
gyermek születik. Mindig felhívjuk az
édesanyák figyelmét az anyatej jelentőségére – mondta Riegel Béláné vezető
védőnő. - Az anyatej természetes, speciális anyagai révén biztosítja a csecsemő
aktuális tápanyagszükségletét, a szoptatás pedig megalapozza a kiegyensúlyozott
fejlődést.
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Július elejétől kezdődően 5 héten keresztül 16 diák vett részt a programban, akik a
reggeli, délelőtti óráktól délutánig járták a
város forgalmasabb utcáit, közösségi tereit.
A fiatalok szinte kivétel nélkül a helyi Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói, nagy
részük a rendészeti tagozat tanulója, illetve
helyi lakos. A programban való közreműködéssel a diákok teljesítik az érettségihez
előírt közösségi szolgálatukat is.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által elindított Student Police
program Dorog városában augusztus elejéig tartott. A Dorogi Rendőrkapitányság arra
kéri a lakosságot, hogy az önkéntesek által
átadott szórólapokat alaposan tanulmányozzák át, fogadják meg az azokban leírt
tanácsokat annak érdekében, hogy a nyár
hátra levő részre is káresemény nélkül teljen.
A Dorogi Rendőrkapitányság ezúton is megköszöni a diákok aktív munkáját, hogy a
nyár legmelegebb időszakában lelkiismeretes szolgálatukkal hozzájárultak a bűn- és
baleset-megelőzési célok megvalósulásához.
Dorogi Rendőrkapitányság

Könnyű nyár
esti muzsika a
Zenepavilonnál

A hagyományokhoz híven az idén augusztus 19-én 18 órai kezdettel ad koncertet a
Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányászzenekara a Zenepavilonnál.
Szeretettel hívnak, várnak mindenkit a
Könnyű nyár esti muzsika című szórakoztató zenét kínáló koncertre.
A zenekart vezényli: Hoós Sándor karmester.
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Találkozzunk Dorogon! –
programkínálat térségünkben

KosBor, InterAktív Gyermeknap, Hódító
Túrák, Találkozzunk Nálunk! – bizonyára
sokak számára ismerősen csengő nevek,
események. Városunk turisztikai egyesülete idén is a lakosság élménykínálatán
dolgozik, hiszen számtalan érdekes látnivaló és színvonalas program található
közvetlen környezetünkben.
Az egyesület elnökétől megtudtuk, az
érdeklődők egyre többen érkeznek a
könyvtárban található Városi és Térségi
Programirodába, ahol információt lehet

kapni a legfrissebb programlehetőségekről. Kiemelte, a Találkozzunk Nálunk!
kampánnyal szeretnék ráébreszteni az
itt élőket arra, hogy színvonalas programért nem szükséges feltétlen Budapestre vagy távolabb utazni, hiszen szűkebb
térségünk is sokat fejlődött attrakció
kínálatban az elmúlt években, és a következő időszakban várhatóan ez csak
bővülni fog.
Kovács Csilla

Színház bérlet
2018-2019
A Dorogi József
Attila Művelődési Házban a FOGI
SZÍNHÁZ társulatának közreműködésével
(Esztergályos Cecília, Sáfár Anikó,
Csengeri Attila,
Czető
Roland,
Harsányi Gábor,
Várkonyi András, Fogarassy Bernadett,
Fogarassy András, Cseke Katinka, Bodrogi Attila, Virág József, Egyházi Géza...)
bérletes előadások lesznek:
2018. november 12. 19.00 óra
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
2019. február 18. 19.00 óra
AZ ASSZONY KÖRBE JÁR, AVAGY
KÉZRŐL KÉZRE
2019. március 11. 19.00 óra
CSÓKOS ASSZONY
Bérletek szeptembertől, jegyek október
1-től a művelődési házban, vagy telefonon a 737-930-as számon rendelhetők.
A bérlet ára: 9.000 Ft, jegy ár: 3.500 Ft

Képviselők fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen
elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő elérhető telefonon
30/520-9615, és e-mailen: bokros@hdsnet.hu
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
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. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő telefonon elérhető. Tel.:
30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő e-mail-en elérhető:
molnaralbert52@gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő telefonon, e-mail-en
elérhető: 70/367-1099, polonyi.zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető:
70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető:
sziglir@gmail.com
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
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Éjszakai fürdőzés, pezsgő hangulat
ban megtalálható volt a retro zene, de a legmodernebb
slágerek is felcsendültek.
Egy szerencsés résztvevő
még a szeptemberi Budapest
Park-beli Wellhello koncertre is belépőt nyert. A rendezvényen készült fotók az uszoda weboldalán tekinthetők
meg.

Július 28-án rendezték meg a
Fürdők Éjszakáját a Nipl Stefánia
Uszodában. A hét elején még eső
ijesztgette a bulizni vágyókat, de
hétvégére kiderült az idő és gond
nélkül meg lehetett tartani a szabadtéri rendezvényt. A korábbi
évekhez hasonlóan ismét megteltek a medencék, a fergeteges
hangulatról DJ ZOL, azaz Németh
Zoltán gondoskodott. Repertoárjá-

Dorogi bronzérem az
úszó Gyermek OB-n
Július 18-a és 21. között 51. alkalommal került megrendezésre az
Országos Gyermek Bajnokság Kecskeméten.
A négy napon át tartó úszóversenyen a dorogi Új-Hullám SE színeiben Tamás Izabella, Meczger Sára és Papp Vivien mérte össze a
tudását. Az előfutamok után a döntőbe Tamás Izabella és Meczger
Sára jutott be. Izabellának 200 méteres pillangóúszásban sikerült
is bronzérmet nyernie 2:30:07-es idővel. Sára 200 méter mellen 6.,
100 méter mellen pedig 7. helyen végzett.
Fotó: Tamás-Zombori Erika
Forrás: Új-Hullám SE

VB-re készülnek: birkózók
hidaltak a rekordért
Október 20-28. között rendezik meg a
Budapesti Birkózó Világbajnokságot.
Ebből az alkalomból a Magyar Birkózó Szövetség a sportágat népszerűsítő
kisfilmet forgatott a fővárosban, amelyet egy új rekordkísérlettel is összekötöttek. A birkózók egy napra birtokba
vették a Szabadság-hidat és látványos dobásokat, fogásokat,
emeléseket mutattak be. A csúcsállítás is sikerült, hiszen egyszerre 204 birkózó hidalt az aszfalton. A rekord résztvevőit számtalan
egyesület birkózópalántái, valamint az év csúcseseményére készülő válogatott versenyzők alkották.
A forgatáson a Dorogi Nehézatlétikai Club 11 fővel képviselte magát. A promóciós kisfilm hamarosan látható lesz az egyesület online felületein.

Nyári futókörös kihívások sikeresen teljesítve
A közelmúltban rendezték meg
népszerű Dorog-Mogyorósbánya közötti Szuperkatlan 6.0
teljesítménytúrát. A 30 km-es
távot Patkóné Magdi túrázva
5:37 alatt teljesítette, míg Berky Attila 4:15 perc alatt futva
érkezett a célba. A Nyúlcipőbolt terepsorozata is újabb
állomásához érkezett, a Börzsöny Trailhez.
Futóink a legnagyobb kihívást
választották, a 34 km és 1500
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szintemelkedést tartalmazó távon mérettették meg magukat a
Börzsöny legnagyobb csúcsain.
Idejük:
Sárdi Tamás 3:45 13. helyezés
Szabó Attila 4:55 79. helyezés
Federics Péternek nem úgy sikerült ez a verseny ahogy tervezte,
de a saját határait is átlépve teljesítette végül a távot.
Gratulálunk mindenkinek!
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Augusztus
26-án cél
az Által-ér
A Dorogi Kerékpáros Egyesület tagjai július
7-én a mountain bike-osokat várták egy viszonylag nehezebb terepbicajozásra. A célpont a Pilis-tető volt, a túra pedig Dorogról
indult. A változatos terepen meg kellett
küzdeni a magassággal (a Pilis-tető 756 m
magas) és a talajjal is, de végül mindenki
sikerrel vette az akadályokat.
Az egyesület legközelebb augusztus 26án, vasárnap várja a kerekezni vágyókat.
Terveik szerint az Által-ér területét fogják
körbetekerni és jobban megismerni. Jelentkezés és bővebb információ a Dorogi
Kerékpáros Egyesület Facebook oldalán
olvasható.
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Új szakvezetéssel, posztokra igazolt
játékosokkal indult a bajnokság

Sajtótájékoztatóval egybekötött szurkolói ankétot tartott megyénk egyetlen NB II-ben játszó labdarúgó csapata, a Dorogi FC. Július 27-én Dorogon,
az Intézmények Házának dísztermében várták az érdeklődőket.
Mayer László elnök köszöntötte a szépszámú érdeklődőt, majd bemutatta az
új edzőpárost, Miskei Attila vezetőedzőt
és a szakmai igazgatót, Balogh Pált. –
Célunk a 2018/19-es bajnokságban a
mezőny első felében végezni – emelte
ki Mayer László, majd hozzátette: - Tudatosan igazoltuk új játékosainkat, akik
posztokra érkeztek, mégpedig a szakmai
vezetés, az edzőpáros ajánlásával. Szeretnénk a hazai nevelésű fiatalokra támaszkodni, akik évek alatt az utánpótlás
korosztályokból nőnek majd fel a felnőtt
csapatba.

Miskei Attila vezetőedző szurkolói kérdésre elmondta, hogy a hazai mérkőzéseken offenzívabb játékkal készülnek.
Élvezetes mérkőzéseket szeretnének
mutatni a közönségnek.
A sajtótájékoztatót követően az első bajnoki fordulót is lejátszotta azóta (július
29-én) a Dorogi FC. Balmazújváros csapata ellen idegenben szerzett 0:1-es győzelmet a dorogi csapat.
További információ: www.dorogifc.hu
A Dorogi FC-ről friss híreket olvashatunk,
és a bajnoki szezon mérkőzéseinek online közvetítéseit is nyomon követhetjük
a www.dorogifc.hu portálon.
Szeptember 7-én pedig minden érdeklődőt vár a Futball Éjszakája a Buzánszky
Jenő Stadionban!
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