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Rozmaring, néptánc és jó
hangulat a svábok bálján

A svábok hagyományos virágából, a
rozmaringból font csokrok feltűzésével kezdődött a Sváb batyus bál a
Dorogi József Attila Művelődési Házban február 3-án.
Az idén is csaknem 300-an érkeztek
a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényére.
Vörös Jánosné elnök köszöntötte az
érkező bálozókat, akik közül sokan
hagyományos sváb viseletbe öltöztek.
Dr. Tittmann János polgármester
rövid üdvözletében megemlékezett

a január utolsó napján elhunyt Puchner Ferencről, Dorog Pro Urbe díjas
főépítészéről, aki kezdemènyezője
és motorja volt a nemzetiségi önkormányzat létrejöttének és működésének. Iránymutatásával katalogizálták a dorogi sváb sírokat, építették át
a tájházat. Egész életében gyűjtötte
és rendszerezte a sváb tárgyakat,
fotókat, dokumentumokat, amelyek
alapját képezték az emlékház kiállításának.
A nemzetiségi vegyes kórus dalokkal
örvendeztette meg a szépszámú közönséget, majd néptáncosok mutattak be sváb táncokat. Az eseményt
- ahogy a korábbi években is- megtisztelte a Dorog-Wendlingen Baràti
Egyesület korábbi és jelenlegi elnöke, akik Németországból érkeztek a
báli hétvégére Dorogra.
A talpalávalót ezúttal is az Adlersteiner Musikanten szolgáltatta.

Farsangi forgatag
színesítette a februárt
Hamvazószerdával véget ért a báli szezon. Farsangoltak az óvodások, iskolások, szülők-nevelők városunkban. Ismét nagy sikerrel rendezték meg a Zenész Bált,
amelyre nem csak muzsikusokat vártak a művelődési
házba. Külön termekben, különleges koncertek várták
a zenekedvelőket.

A Hétszínvirág Óvodában színes jelmezekbe bújtak
a gyerekek és az óvónők, akik fergeteges hangulatot
varázsoltak a művelődési házba.

Lovaggá ütötték a tanulókat
A reneszánsz jegyében rendezték meg az idei
Zrínyi napokat. Február 9-én reggel a diákok
lovagi tornán mutathatták meg ügyességüket, erejüket, majd a lovaggá ütött tanulók
saját maguk által készített Mátyás-korabeli
étkekkel – kásával, húsokkal és zöldségtálakkal - csillapíthatták éhségüket. Volt solymász
bemutató és pajzs-készítés is. A diáknapon
készített tárgyak azóta is megtekinthetők az
iskola folyosóján.

A Petőfi Sándor Óvoda bálján a Buborék Együttes
műsora elvarázsolta a gyerekeket. A csoportok télűző
játékokat adtak elő a szülők, nagyszülők örömére.

Mozdulj a klímáért! – A 2017es kampány eredményei
77 iskola 16 221 diákja összesen 115 263
zöld mérföldet gyűjtött a Mozdulj a klímáért! 2017-es magyarországi kampányában.
Ezzel jelentősen hozzájárultak az európai
eredményhez, ahol 10 ország 205 577 fiatalja több mint kétmillió zöld mérföldet gyűjtött össze, amivel ötször elsétálhattak volna
a Holdra.
Közösségi akció – II. helyezettje lett a Dorogi
Zsigmondy Vilmos Gimnázium. Iskolánkból
a 10. B osztály vett részt a kampányban, élő mandalával szimbolizálták a Napot és a Földet, illetve egy napra jelképesen elfoglalták az iskola épülete előtti parkolót, arra buzdítva ezzel a tanárokat és diákokat, hogy autóik helyett
környezetkímélő módon jussanak el a gimnáziumba. Élő növényekkel, krétarajzokkal és környezetbarát közlekedési eszközökkel varázsolták zöldebbé az
iskola környékét a hét zárónapján.
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A Zrínyi Ilona Óvodában a jelmezbemutatók és a farsangi jelenetek után a Kölyökutca Zenekar szórakoztatta a gyerekeket.

29. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2018. MARCIUS

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

A téli megbetegedések megelőzése volt a
témája a Pöttömnek

A kisgyermekes szülőknek kínál lehetőséget a tapasztalatcserére és a közösség
erősítésére a Pöttöm Klub, amelyet évek
óta nagy sikerrel szervez a Dorogi Védőnői
Szolgálat és a gyermekkönyvtár. Legutóbb
február 20-ára hívták, várták az édesanyákat kisgyermekeikkel. Ezúttal dr. Rovács
Melinda gyermekgyógyász volt a délután
vendége, aki válaszolt a szülők téli megbetegedésekkel, az influenza megelőzésével
és gyógyításával kapcsolatos kérdéseire.

Ezüstérmes lett a mézeskalácsból,
cukorból készített Reimann
Bányászattörténeti Miniverzum
Mézeskalácsból készítette, dobos cukorral
ragasztotta a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumot Bereczki Bence Tibor.
Az országos gasztronómiai bajnokságon
ezüstéremmel jutalmazta a szakmai zsűri
az épületet, amelyet egy 3D-s látványterv
alapján készített el. A két és fél hétig tartó
munka eredményét a Pék artisztika kategóriában díjazták a Tatán megrendezett
XVI. Farsang Kupán, amelyet az MNGSZ
Tata és Környéke Régió és Egyesület szervezett.
Az országos megmérettetésen több száz
pék, cukrász, szakács, mixer készítette
el különböző kategóriákban a látványos
ínyencségeket. A szakmai bajnokság bemutatóját február 24-25-én tartották Tatán.
Bereczki Bence Tibor az idén immár harmadik alkalommal vett részt a versenyen,
de ezúttal először végzett kézművesként.
Diákként kétszer
aranyérmet nyert
alkotásaival,
de 2018-ban
a
felnőttek
között is bi-

zonyította szakmai
tudását. Az esztergom-kertvárosi fiatalember nagyszülei
a Dorogi Szénmedencében bányászként
dolgoztak,
ezért
esett a választása
a 2019 májusában
átadandó Reimann
Bányászattörténeti
Miniverzumra. – Kész
épületek, makettek
alapján egyszerűbb
megformázni a tésztából az alkotást.
Én látványképek alapján készítettem el a
miniverzumot, amellyel nem csak ezüstérmet, hanem a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját is kiérdemeltem.
Bence, aki a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari-középiskolában végzett pék-cukrászként, nagyon
szereti szakmáját. Négy év múlva szeretne
jelentkezni a mesterképzésre is, hogy bemutató pék lehessen.

Bányászakták a Rákosi-korszakból a könyvtárban
Vándorkiállítást rendeztek a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
galériájában. Tatabánya és Pécs után a dorogi kiállítás apropója nem más, mint az
államosítás utáni időszakban perbe fogott
és elítélt bányamérnökök szomorú története, köztük dr. Schmidt Sándoré is, akit 1953
márciusában vittek el otthonából, majd
vesztette életét a fogdában 71 évesen a kínzások következtében május 31-én. Az akkori rendszer megítélése szerint a bányász
értelmiség több tagjának vétke az volt,
hogy elmaradtak az ötéves tervektől, és túl
sok bányaszerencsétlenség történt – mindezek szándékosságát akarták bizonyítani.
Az 1947-es annavölgyi szerencsétlenség
kapcsán maga Rákosi Mátyás is beszédet
tartott a dorogi művelődési ház teraszán,
amelyből bejátszásokat láthattunk a megnyitón levetített kisfilmen, s amelyet a
galériába ellátogatók továbbra is megnézhetnek. Dr. Korompay Péter aranyokleveles
bányamérnök, az OMBKE Dorogi Helyi Szervezetének titkára köszöntőjében elmondta,
hogy a korabeli szemlélet szerint a termelés
visszaesése és a vízbetörés elhárítása is
mind szabotázsnak minősülhetett. „Cserényi-Zsitnyányi Ildikó, a kiállítás megalko29. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2018. MÁRCIUS

tója ismertette, hogy
a levéltári kutatások
alapján összeállított
anyagokhoz a hozzátartozók, családok
tárgyi emlékei is hozzájárultak. Ugyan csak
a nagyobb kirakatperek
dokumentumait
sikerült feldolgoznia,
de folyamatosan kerülnek elő adatok arról,
hogy igazoló eljárások
és B-listázások segítségével
tudatosan
szelektálták a bányász
értelmiségi réteget.”
(Walczer Patrik, 24 Óra,
2018. február 14.) A
kiállítás vendége volt a szintén elítélt és a
börtönben halálát lelt Dzsida László bányamérnök unokája és több családtagja, akik
köszönetüket fejezték ki mind a vándorkiállítás alkotójának, mind a dorogi házigazdának. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
munkatársa, történész már járt nálunk
2016 novemberében, amikor Kibányászott

“lignitbűnök” - A Rákosi-korszak egyik bányamérnök-perének anatómiája c. könyvét
mutatta be, amelynek mintegy folytatásának is tekinthető a mostani kiállítás. Azóta
többször működött együtt Solymár Judit
okleveles gépészmérnök, helytörténeti kutatóval, akinek neve szerepel az első tablón
szereplő köszönetnyilvánításban.
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Hérics Nándor dorogi képzőművész életmű
kiállítása a szegedi REÖK-palotában

Abszurd, intelligens humorral fűszerezett
nagyszerű kiállítást láthattunk februárban
Szegeden. Hérics Nándornak, a sokoldalú
művésznek január 25-én nyílt kiállítása a
REÖK-palotában. A Dél-Alföld legnagyobb
kiállítóterével (18 terem) rendelkező szeces�sziós épületben az életmű válogatott darabjai
láthatók: neon-szobrok, kisplasztikák, fényjátékok és térinstallációként 195 darab plakát
az elmúlt három évtized magyar könnyűzenéjének (pop, rock, punk) bemutatásaként.
Két évvel ezelőtt festőművészeti pályázat
nyerteseként érte a megtiszteltetés a magát
nem dorogi kötődésűnek, hanem doroginak

valló Hérics Nándort, hogy a nívós épületben
az elmúlt évtizedek alkotásait megmutathassa.
Február 15-én a 38 dorogi művészetbarátot
– többek között egyesületi tagok, nemzetiségi önkormányzatok képviselői, művészek,
a Dorogi Alkotókör fiataljai – személyesen a
grafikusművész vezetett körbe saját alkotásai
között. Izgalmas háttérinformációkat tudhattunk meg többek közt arról, hogyan készülnek a látványos neonszobrok, mi a mondanivalója a keresztbetett lábú széknek (Kisülés
címmel), a Szabadság-szoborra emlékeztető
guminőnek, és hogyan kellett a rendőrök elől
“menekülnie” a művésznek a 70-es években.
A művészet szabaddá tesz c. tárlat legérdekesebb momentuma mégis az állandó fejlődés,
hiszen újabb és újabb terek nyílnak és telnek
meg márciusig az alkotó tárgyaival.
Dorog ismét bebizonyította, hogy egy kisváros milyen komolyan veszi művészetpártoló
feladatát, az értékteremtés tiszteletét. Szép
gesztusként élték meg a résztvevő művészetbarátok Hérics Nándor helyreigazító vallomását: nem egyszerűen dorogi kötődésűnek,
hanem egyenesen doroginak tartja magát.

1938-2020: Dorog az eucharisztia vonzásában

Dorog 1938-ban történelmi események középpontjába került. A 34. Eucharisztikus
Világkongresszus – amelyet négy évente
más-más ország, más-más városában rendeznek meg – budapesti és esztergomi eseményei mellett Dorog is főszerepet kapott
az egyhetes nemzetközi rendezvény alkalmával. Dr. Schmidt Sándor bányaigazgató
irányításával nagyszabású ünnepséget tartottak településünkön. 1938. május 30-án
az egész világ egy szent estét Dorogon töltött, amelynek leglátványosabb eseménye
a 6000 bányász fáklyás körmenete volt a
bányatemplom előtti téren, a Gáthy Zolán
által tervezett 32 méter magas Szénoltár
előtt. Május 31-én az országjáró Szent Jobb
„Aranyvonatát” fogadták Dorogon, mivel
1938-ban a Szent István Év (900.) megemlékezéseivel ért véget az ünnepségsorozat.
4

2020. szeptember 13-20. között Magyarországon rendezik meg a következő, 52.
Eucharisztikus Világkongresszust, amelynek előkészítése megkezdődött. Dorog az
1938-as eseményekhez hasonlóan méltón
kíván bekapcsolódni a mostani rendezvénysorozatba is, amelynek első ünnepe az
Európa Nap – a Párbeszéd Napján, május
12-én kezdődik. Konferenciával, kiállítással idézzük meg az eucharisztia jelentőségét. Rendezvények sorát szervezi majd
városunk és civil közösségeink 2018-2020
között.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szust 2020. szeptember 13–20. között[3]
tartják Budapesten. Az 1881 óta rendszeresen (az utóbbi időben négyévente) megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen a katolikus egyház tanítása szerint az
oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust
hirdetik és ünneplik. Magyarországon 1938
májusában tartották a 34. Eucharisztikus
Világkongresszust, így a 2020-as esemény
a második ilyen alkalom lesz. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek úgy nyilatkozott, hogy a magyar katolikus egyház
számára óriási jelentőséggel bír a kongres�szus budapesti megrendezése, „bemutatkozás a világ előtt és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”.
Mi is az eucharisztia? A katolikus egyház
tanítása szerint az oltáriszentségben jelen

lévő Jézus Krisztust hirdető és ünneplő
szentség. Miért is ünnepli a katolikus világ
kiemelkedő jelenségként az eucharisztiát?
Az eucharisztia görög szó oltáriszentséget
jelent, de ennél jóval többet is. Jézus utolsó
vacsorán mondott szavaira utalva az ostya,
a kovásztalan kenyér a próféta testét, lelkét,
tanítását, példáját is jelképezi. A magunkhoz vétel pedig a hittel való azonosulás, a
katolikus közösséghez tartozás kifejezése,
az egész katolikus eszmerendszer átélése.
Az ezt a sokféle jelentés együttest magában
foglaló szentség a harmadik a szentségek
sorában. A kanonizált sorrend a következő:
keresztség, bérmálás, oltáriszentség, bűnbocsánat, súlyos betegek kenete, egyházi
rend, házasság. Az euchariszta a Krisztussal
való egyesülés közvetlensége miatt emelkedik ki a szentségek közül, a „legméltóságosabb” szentségként is emlegetik. Katolikus
dogmának számít, amit a lateráni, a konstanzi, a firenzei és a tridenti zsinat is megerősített.
Dankó József
alpolgármester
A május 12-én megrendezendő konferenciához
kiállítást is tervezünk, amelyhez kérjük az Önök
segítségét!
Ha rendelkezik tárgyi, illetve fotóanyaggal, kérjük jelentkezzen a varosmarketing@dorog.hu
e-mail címen. Legyen közös ügyünk az eucharisztia Dorogon!
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Tisztújítás Dorogon–Glevitzky István az elnök
Az OMBKE Dorogi Helyi szervezete február 26-án tartotta tisztújító taggyűlését.
A taggyűlésen 34 fő vett rész.
A megjelenteket Glevitzky István elnök köszöntötte. Megemlítette, hogy a napokban eltávozott közülünk Wágner Ferenc tagtársunk.
A titkári beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt négyéves ciklusban 19 új tagunk lett,
12 tagtársunk elhalálozott. Egyesületi kitüntetést 16 fő kapott, elismerő oklevelet 50 fő. 15 szakmai előadás, konferencia megtartására került sor, 5 üzemlátogatás, 5 kirándulás volt a programban, s 3 esetben fogadtunk vendégeket
Erdélyből. Évenként megrendezésre került a hagyományos szakestély, a bányász találkozó, a bányásznapi, Szent Borbála napi koszorúzások. Kiemelkedő volt az 50 éve Dorogon tartott első ipari szakestély tiszteletére megtartott a
„Selmecbányai hagyományok ápolása” emléknap, amely emlékülés, kiállítás
és 161 fős szakestély megrendezését jelentette, s melynek összes költsége 1,3
millió Ft. volt. A megvalósítást segítették a sikeres pályázatok, a szponzorok, a
támogatók. A régi bányász épületekre, az emlékfalra 8 márványtábla került elhelyezésre. Az éves gazdálkodásokat 10 sikeres pályázat beadása ill. elnyerése
segítette. A pénzügy beszámoló kiemelte az elmúlt évi szponzori támogatást,
melynek összege 279 e Ft.
A beszámolókat a tagság elfogadta.
A vezetőség lemondott, továbbiakban az ülést a rangidős örökös bányamester
Sasvári Géza vezette.
A szavazás eredményeként ismét elnökké választották Glevitzky Istvánt.
További tisztségek: Titkár: Dr. Korompay Péter
Vezetőségi tagok: Mocsnik Imre, Mráz László, Pados József, Raduka Ferenc,
Solymár Judit

Vezetőségi póttagok: Fülöp Zita,Tóth József, Walzer Csaba.
OMBKE Bányász Szakosztályi küldöttek a vezetőség mellett Tóth József
OMBKE Országos Közgyűlésre az elnök, titkár mellett Fehér Ernő és Sziklai
Ede lett megválasztva.
Glevitzky István megköszönte a bizalmat, s a megválasztott vezetés nevében
ígéretet tett a hagyományőrző munkák zökkenő mentes folytatására, s egyben
tájékoztatást adott a tervezett 2018. évi eseményekről, melynek elfogadását
már az új vezetés fogja tenni.
Dr. Korompay Péter
titkár

Búcsú Wágner Ferenctől
Tisztelettel búcsúzunk Wágner Ferenctől, a Bányász Szakszervezeti
Szövetség és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány elnökétől, aki életének 69. évében türelemmel viselt, hosszú és súlyos
betegség következtében február
19-én elhunyt.
Wágner Ferenc 1949. november
17-én Dorogon született. Gépipari
technikumot, majd Közlekedési
Gépészeti főiskolát végzett, ezután
Politikai főiskolán nemzetközi politikából szerzett képesítést. Dolgozott a Komáromi Állami Gazdaságban, a megyei ifjúsági mozgalomban.
1981-től a Dorogi Szénbányák Vállalatnál tevékenykedett, ahol 1991től a BDSZ dorogi elnökévé választották. 1994-től a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány elnöke. A Dorogi Bányász Szakszervezeti
Szövetség elnöke, illetve kuratóriumi elnöke volt a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványnak.
Az alapítványban részt vállalta Dorogon és a szénmedence tizenkét
településén található a bányász emlékművek felállításában. Könyvek
kiadását támogatta, ápolta a bányászati hagyományokat.
Több kitüntetés birtokosa, amelyek között megtalálható a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetés.
Wágner Ferencet tisztelői március 1-jén, a dorogi temetőben kísérték
utolsó útjára. Nyugodjon békében!
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Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
2018. január 26. és 2018. február 25. között
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
1,00 μg/m3
előírt határértéke:
125 μg/m3
a mért átlag a határérték: 0,80 %-a
2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke:
24,54 μg/m3
előírt határérték:
85 μg/m3
a mért átlag a határérték: 28,87 %-a
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
914,84 μg/m3
előírt határértéke:
5000 μg/m3
a mért átlag a határérték: 18,30 %-a
4. Ózon (O3)
átlagértéke:
47,74 μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték: 39,78 %-a
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
36,35 μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték: 72,70 %-a
Határérték túllépés ülepedő por (PM10) vonatkozásában öt
esetben történt. Legmagasabb érték 128% február 10-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 7981. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok; Címlapfotó: Walczer Patrik
Következő lapzárta: 2018. március 31. Készült: 5000 példányban ISSN
1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete február 23-án az alábbi napirendekről döntött
Napirend:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzatának 2017. évi önkormányzati
költségvetésről szóló 3/2017. (II.10.) számú rendelet módosítása
3.) Dorog Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve
4.) Döntés a dorogi óvodák 2018/2019. nevelési évben indítható
csoportok számáról
5.) Bejegyzett polgári önszerveződések pályázati támogatása
6.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
7.) Dorog Város Sportintézménye és a Budapesti Honvéd SE
együttműködése
8.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak
megválasztása
9.) Főépítész jutalmazása
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.

FOGADÓNAPOK

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. március 22-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban március 14--én és április 4-én 16-17 óra között
tartja fogadónapját. 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
HOMÁNYI-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: 30/9949019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő telefonon elérhető. Tel.:
30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő telefonon elérhető.
Tel.: 30/993-4599
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő március 20-án 16-17
óra között tartja fogadónapját a Jobbik Irodában (Széchenyi
ltp.). Telefon, e-mail: 70/367-1099, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető:
70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: sziglir@gmail.com
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Magabiztos győzelem
Pozsonyban

Pozsonyban a WAKO szövetség által rendezett Bratislava Openen
versenyzett február utolsó hétvégéjén a Fighting Kempo Pokorni
Team. A két dorogi Pokorni testvér, Milán és Ádám 11 ország 945
versenyzője között mérette meg magát K1 szabályrendszerben.
Nagy létszámú kategóriákban kellett küzdeniük. Milán a 81 kg-os
kategóriában küzdött tizenhárom társával együtt. Négy mérkőzés
várt rá az első hely megszerzéséhez. A legjobb négy közé a torna leggyorsabb KO-jával jutott be. Az első menet végén egy jobb
horoggal küldte földre cseh ellenfelét. Meggyőző, magabiztos
bunyókkal menetelt tovább és szerezte meg a végső győzelmet.
Ádám a döntőbe jutásnál a harmadik menet végén KO-val fejezte
be mérkőzését szlovák ellenfelével. A döntőben lengyel ellenfele
jobbnak bizonyult, így végig nagyszerűen bunyózva szerezte meg
86 kg-ban a második helyet. Gratulálunk mindkét versenyzőnek és
Pokorni Gábor edzőnek.

Úszás- és vízilabda
toborzó az uszodában
A vízi sportok iránt
érdeklődő tehetséges
gyerekek
számára kínál remek lehetőséget
az Új-Hullám Sportegyesület. A Nipl
Stefánia Uszodában egész márciusban ingyenesen látogathatják az edzéseket az előre regisztrált
kicsik. Úszásra 8 évesnél fiatalabbakat, vízilabdára 8 évesnél idősebbeket várnak. A tudásfelmérő után a megfelelt sportolók az
előkészítő csoportba kerülnek, ahol heti három edzésen vehetnek
részt. A próbaidőszak letelte után pedig azok, akiknek megtetszett
ez a sportág és szeretnének egy igazán sikeres csapat tagjai lenni,
csatlakozhatnak az egyesülethez. Az úszókat Járki Dániel edző, a
vízilabdázókat Györe Lajos mesteredző várja, nevük garancia a minőségi és színvonalas szakmai munkára.
Jelentkezni Schieszler Annánál (06 30 516 9644, intezo@ujhullamse.hu) lehet, aki bővebb felvilágosítást is ad a programról. Online
jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet: https://goo.gl/forms/
VxZWN3vqC8RospR13
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Báloztak a dorogi birkózók
Jótékonysági sportbált rendeztek február 17-én a Dorogi József Attila Művelődési
Házban. Csaknem kétszázan vettek részt
a hagyományos rendezvényen, amely a
színházteremben a köszöntőbeszédekkel
kezdődött.
Dr. Tittmann János polgármester a szeptemberben, a 68. Bányásznap keretében
átadandó birkózócsarnokról beszélt. Az Iskola utcában gőzerővel zajlik az építkezés,
hogy fél év múlva birtokukba vehessék a
dorogi birkózók a létesítményt. A korszerű intézmény megfelelő keretet biztosít a
sportolóknak a versenyekre való felkészülésben.
Bacsa Péter, az országos szövetség alelnöke üdvözölte, hogy bár a dorogi szak-

osztályt 2017 januárjában
a versenyzők és edzők
harmada elhagyta, az elmúlt hónapokban a DNC
sikeresen szerepelt a hazai
és nemzetközi megmérettetéseken. Az új szervezet
remek eredménnyel zárta
az évet.
Puksa Ferenc, a Dorogi
Nehézatlétika Club elnöke
kiemelte: - A nehézségeket áthidaltuk, amelyért
köszönetemet fejezem ki
a vezetőségnek és minden
klubtagnak. Az országos rangsor 4. helyén
végzett 2017-ben csapatunk, amely rendkívüli eredmény a válság után. Mondandóját

Csigásijjal lett bajnok
Magyarország, és ma már az egész kelet-közép-európai régió
legjelentősebb vadászati, fegyver- és horgászrendezvényén 10
országból érkeztek kiállítók. A Hungexpon megrendezett kiállításhoz kapcsolódó szakmai programok mellett számos versenyt
is szerveztek. A 16 éves dorogi Oszlányi Zoé első helyezést ért
el a FEHOVA 3D Indoor
Championship elnevezésű megmérettetésen a junior kategóriában csigás
íjjal.
A világversenyen három
dimenziós állatokra lőttek a fegyverekkel. Zoé,
aki három éve versenyzik, az Alibi Íjász Klub
tagja.

Fotó: AnZeePhoto (Anger Zoltán)
biztató szavakkal zárta: Dorogon mindig
volt, van és lesz birkózás.
A Dorogi Nehézatlétikai Clubnak 100 igazolt versenyzője van.

Pörgős mérkőzéssel
búcsúzott a Dorog a
Magyar Kupától
A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján a Debrecen
csapatát fogadta a Dorogi FC a Buzánszky Jenő Stadionban február 28-án. A másodosztályban játszó gárdánk az első mérkőzések egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatva 2–1-re legyőzte
Debrecenben az NB I-es DVSC-t (február 20.), így a vendégeknek a
visszavágón fel volt adva a feladat.
Pörgős, izgalmas mérkőzést láthatott a sokmínuszos időjárás ellenére is kilátogató több száz fős dorogi szurkolótábor. A 2-3-as végeredmény sajnos nem a hazai csapatnak kedvezett. A DVSC jutott
tovább a több idegenben szerzett gólnak köszönhetően.
Gólszerzőink: Bora György és Mészáros Áron
A mérkőzés részletei: www.dorogifc.hu

Hóvirág-túrára invitálnak
a dorogi természetjárók
Úgy tűnik, lassan véget ér a zord időjárás és hamarosan újjászületik a természet. ‘Hóvirág-túra a Getéhez’ címmel kirándulást szervez március 11-én, vasárnap, a Dorogi Egyetértés Sportegyesület
Pilis Természetjáró Szakosztálya. Az érdeklődőknek két lehetőségük van a csoporthoz csatlakozni. 8 órakor a dorogi Zenepavilonnál, 8:30-kor a dorogi Fortuna előtt várják a résztvevőket a szervezők. A túraútvonal az alábbiak szerint alakul: Dorog - Gete-hegy
- Csolnok - Henrik-hegy - Belányi-telep - Dorog. A túravezetők
Barhó János és Méhes Zoltán lesznek, akik azt javasolják, hogy az
időjárásnak megfelelően, rétegesen öltözködjenek a résztvevők. A
túra önellátó, mindenki az otthonról hozott ennivalóból falatozhat, a hegytetőn szalonnasütés is lesz. Nem szükséges előjelentkezés, de arra kérik az érdeklődőket, ne késsenek a csatlakozási
pontokról, mivel a túra pontosan indul.
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója
alkalmából szervezett
MÁRCIUS IDUSÁN
című
TÖRTÉNELMI SÉTÁRA,
amely során megidézzük a
Nemzeti Múzeumnál, Landerer nyomdájánál és
Táncsics kiszabadításánál történt eseményeket,
a huszártoborzást.
Találkozó az Otthon téren
március 15-én 10 órakor.
A történelmi séta végállomása a Petőfi tér lesz,
ahol köztéri szobor-avatással és
koszorúzással tisztelgünk a hősök emléke előtt.

2018. MÁRCIUS 17.

ORSZÁGFUTÁS

az

A Magyar Vöröskereszt
Esztergom-Dorog Területi Szervezete

VÉRADÁST

szervez a
Dorogi József Attila Művelődési Házban.
Időpont: 2018. március 14. 10.00-18.00 óra

KEZDÉS: 9:00
FUSSUK VÉGIG AZ ORSZÁGOT, EGYETLEN NAP ALATT!
Bővebb információ: dorogisport.hu

Aki új véradót hoz, ajándékot kap! A véradáshoz szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya. Ha egészséges vagy és elmúltál 18
éves, de nem töltötted be a 60. életéved gyere adj vért és segíts embertársaidon! (a kor felső határa csak az első véradókra vonatkozik)

