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A június 30-án meg-
tartott testületi ülés 
nyitóakkordjaként 
dr. Tittmann János 
polgármester átadta 
Az Év Köztisztviselő-
je Díjat. 2017-ben 
Anger-Szenczi Noé-
mi anyakönyvvezető 
érdemelte ki az elis-
merést. 
Anger-Szenczi Noé-
mi a Zsigmondy Vil-
mos Gimnázium és 
Informatikai Szakkö-

zépiskolában érettségizett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Vitéz János Karán kommunikáció szakos bölcsész-művelődésszerve-
ző diplomát szerzett. 
Első munkahelye Dorog Város Önkormányzata, ahol 2010 februárjá-
tól dolgozott. 2010 őszétől a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnál 
adminisztrátori feladatokat látott el.
2013 januárjától a Dorogi Polgármesteri Hivatal határozatlan időre 
kinevezett köztisztviselője. Munkába lépésekor a hagyatéki ügyinté-
zői munkakört töltötte be. Anyakönyvvezetői szakvizsgát tett, mely 
képesítés megszerzését követően Dorog Város Jegyzője megbízta az 
anyakönyvvezetői feladatok ellátásával. 
Anyakönyvvezetőként munkáját lelkiismeretesen, pontosan, a hiva-
tal vezetőinek és dolgozóinak megelégedésére végzi. 
Szívből gratulálunk Anger-Szenczi Noéminek!
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Az Év Köztisztviselője:
Anger-Szenczi Noémi

Dorogon szép hagyomány, hogy minden évben a városveze-
tés köszönti az egészségügyben dolgozókat. Az idén június 
30-án ünnepeltük Dorogon a Semmelweis Napot, amelynek 
hangulatára rányomta a bélyegét a tény, hogy a Dorogi Szent 
Borbála Szakkórház július 1-től az esztergomi Vaszary Kolos 
Kórház fenntartása alá került. 
Dr. Tittmann János polgármester ünnepi beszédében kiemel-
te, a dorogi ápolók legfőbb személyiségvonása a türelem és 
az öngyógyító képesség, hiszen ezekben a napokban-évek-
ben súlyos nehézségekkel kell szembenéznie az egészség-
ügynek. Felolvasta azt a nemleges válaszlevelet, amelyet dr. 
Kanász Gábor főigazgatónak küldtek el, aki anyagi támoga-
tást kért a várostól. Elmondta, Semmelweis példája is mu-
tatja, hogy a legnehezebb helyzetben is meg lehet találni a 
megoldásokat. Ezután átadásra került Az Év Egészségügyi 
Dolgozója kitüntetés, amelyet idén Riegel Béláné Ortmann 
Éva védőnő kapott meg. 
A díjazott 1978 óta dolgozik a dorogi Védőnői Szolgálatnál, 
azóta végzi áldozatos munkáját a családok és gyerekek 
egészségének megtartása érdekében. 2014-ben Batthyá-
ny-Strattmann László Életmű 
Díjban részesült. Nagy szerepet 
vállalt az anyatejes táplálás 
elterjesztésében a városban. 
A díjátadás után elbúcsúztak 
azoktól a dolgozóktól, akiket 
az esztergomi kórház nem vett 
át státuszba, majd közös ebéd-
del koronázták meg a rendez-
vényt.

Semmelweis Nap
díjátadással, búcsúzással

Több tűzeset, kevesebb 
műszaki mentés volt tavaly
A júniusi testületi ülésen be-
számolót hallhattak a képvi-
selők az Esztergomi Hivatásos 
Tűzoltó parancsnokság 2016. 
évi munkájáról, amelynek 
működési területéhez 33 tele-
pülés tartozik.
Az alapvető tűzoltási és mű-
szaki mentési tevékenységet 
tavaly a HTP jó színvonalon végezte. Komoly kihívás, veszélyhelyzet 
nem volt a 2016-os évben, de a tűzesetek száma (összesen 437) az 
előző évekhez képest kissé nőtt. A műszaki mentések esetszáma 
(254) viszont csökkent.
Berki Krisztián Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester aktív, kiemel-
kedő munkája elismeréseként dr. Tittmann János polgármestertől 
pénzjutalmat vehetett át. Az ülésen szó esett még a két ülés közötti 
időben hozott döntésekről, majd elfogadták a 2017. évi költségvetés 
módosítását és az Értéktár Bizottság beszámolóját. A képviselők ha-
tároztak arról, hogy a környező településekkel (Csolnok, Kesztölc, 
Piliscsév) együtt indulnak A helyi identitás és kohézió erősítése című 
pályázaton. Dankó József alpolgármester elbúcsúzott dr. Csiffáry 
Nándortól, Dorog Város Barátainak Egyesülete korábbi elnökétől, aki 
júniusban hunyt el.

A Schmidt Sándor Agora szökőkútjának fúvókáit rendsze-
resen eltömítette a homokozó pora, amelyet ezért gumi-
szőnyeggel fednek le a nyáron. A biztonságos lefedés után a 
gyerekek ismét használhatják a játékteret.
A Jubileum téri játszótérre új eszközöket helyezett el az ön-
kormányzat. A kisgyermekes szülők igényeire reagálva július-
ban már több, izgalmas játék áll a gyerekek rendelkezésére. 
A Gorkij utcában is megújult játszótér várja a gyerekeket a 
platánfák árnyékában. Gyöngykavics és új burkolatok védik 
az eséstől a kicsiket.
Elkezdődtek a nyári intézmény-felújítási munkálatok is a 
városban. Az óvodákban és a bölcsődében szükség szerint 
elvégzik a festést a műszaki szakemberek, a parketták, bur-

kolatok karbantar-
tása is megtörténik 
a nyár folyamán – 
időzítve a feladato-
kat az intézményi le-
állásokhoz. A Zrínyi 
Ilona Óvodában a 
nyílászárók cseréjét 
is vállalta az önkor-
mányzat.

Biztonságos burkolatok,
új játékok a tereken
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Tűzoltó Olimpián mutatta meg tudását a Richter 
Gedeon NyRt. Dorog létesítményi tűzoltó férfi ver-
senycsapata július közepén Ausztriában. A dorogi 
tűzoltók a Magyar Tűzoltó Szövetség által szerve-
zett VII. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyen 
vívták ki a jogot a világversenyen való indulásra. 
Székesfehérváron mintegy harminc csapat 400 tűz-
oltója vett részt az Országos Hagyományos Tűzoltó 
Versenyen még júniusban, ahol a dorogiak is kvalifi-
kálták magukat az olimpiára. Két versenyszámban 
mérték össze akkor tudásukat, a kismotorfecsken-
dő-szerelés mellett váltófutás várt a versenyzőkre, 
nem sík terepen: akadályok, palánk, gerenda, kúszócső és rekkenő hőség nehezítette 
a munkát ezúttal is.
A magyar versenyen legjobb eredményt elérő női és férfi versenyrajok lehetőséget 
kaptak a versenyzésre a CTIF által négyévente, valamelyik európai, erre a rendez-
vényre jogot szerzett országban megrendezésre kerülő Tűzoltó Olimpián. Július 9-16. 
Ausztriában, Villach városában vettek részt a richteres tűzoltók az olimpián, ahol saj-
nos sérülések nehezítették a dorogi csapat versenyzését. 

Olimpián versenyeztek a richteres tűzoltók

Dorog bányászattörténetét és ipartörténeti örökségét bemutató kiállítótér épül a 
városközpontban. A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 250 millió Ft-os vissza 
nem térítendő uniós pályázati támogatás segítségével valósul meg.

Elkezdődött
a Reimann
Bányászattörténeti
Múzeum építése Dorogon
17/07/16

Dorogon 250 millió Ft-os uniós pályázati támo-
gatás segítségével és önkormányzati forrásból 
egy országosan is egyedülálló kiállítóteret tar-
talmazó bányamúzeum nyithatja meg kapuit 
2019-ben. A Reimann-altáró műemlékileg vé-
dett alagút bejárata mellett 2017 nyarán elkez-
dődtek az előkészítési munkák. A kortárs épület 
építészeti és kiviteli tervdokumentációi ősz vé-
gére készülnek el.  
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum a 
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 támogatási szer-
ződésnek köszönhetően a tervek szerint két galériával osztott, nagy belmagasságú 
épületben kap helyet. 
A mintegy száz négyzetméteres terepmodell segítségével interaktív, autentikus kör-
nyezetben jelenhet majd meg Dorog bányászattörténetét és ipartörténeti örökségét 
bemutató kiállítótér. A látványtér unikum Magyarországon, hiszen több rétegben, több 

dimenzióban mutatja majd 
be a várost és Dorog több 
mint 200 éves múltra visz-
szatekintő bányászattörté-
netét.
Dorog a város arculatát, 
középületeit, számos la-
kóépületét, filozófiáját kö-
szönheti a bányászatnak.
A projektről bővebb infor-
mációt a www.dorog.hu 
oldalon olvashatnak.

Augusztustól szeptemberig a hétvégi és az 
esti órákban részleges és teljes vágányzár-
ra kell számítani az Esztergom-Budapest 
vasútvonalon. Felsővezeték-építési, tar-
tóoszlop állítási munkálatokat végeznek, 
valamint megkezdődött Piliscsaba és Esz-
tergom között az új, korszerű biztosítóbe-
rendezések kiépítése is – olvasható a www.
nif.hu-n. A vonalszakasz – Budapest és Pi-
liscsaba között idén télen, a teljes vonalon 
2018 tavaszától – alkalmas lesz a villamos 
vontatásra. Év végére a felsővezeték kiépí-
tésén túl, befejezik Dorog, Mészkőhegy és 
Dorog állomás között a második vágány 
építését. Augusztus 13-18. között teljesen 
lezárják a Gorkij utcai vasúti átjárót. 
Teljes vágányzárra kell számítania az uta-
zóközönségnek augusztus 26-28. között. 
További vágányzárakra kell számítani az 
esti órákban is.  A módosított menetrend  a 
www.mavcsoport.hu honlapján érhető el.

Vonatpótló buszok 
az augusztusi hétvégéken

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum 
kialakítása mellett Dorog Város Önkor-
mányzata 150 millió Ft összegű támogatást 
nyert a Zrínyi-iskola energetikai korszerűsí-
tésére, amelynek köszönhetően elvégezhe-
tő lesz az épület és a zárófödém utólagos 
hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a 
homlokzat felújítása. A pályázati forrásból 
a beavatkozásnak köszönhetően csökken 
az épület fenntartási költsége.
Július 20-án hirdették ki az újabb nyertes 
pályázatokat a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) keretében, 
ezekkel együtt így már 113-ra emelkedett a 
megvalósítható beruházások száma a me-
gyében. A jelenlegi csomagból barnamezős 
területek rehabilitációja, az egészségügyi 
alapellátás fejlesztése, és számos polgár-
mesteri hivatal, iskola és óvoda energetikai 
korszerűsítése valósul meg.

Hőszigetelést, új 
nyílászárókat 
kap a Zrínyi-iskola



Cselenyák Imre: Áldott az a bölcső

A könyvhéten ünnepélyes keretek között 
– pódiumbeszélgetésen is – bemutatták 
Budapesten a Vörösmarty téren a dorogi 
Cselenyák Imre „Áldott az a bölcső” című 
Arany Jánosról szóló életregényét. A mű 
több tekintetben is korszakalkotó, hiszen 
eddig a nagy epikus költőről regényes, 
szépirodalmi életmű még nem született. A 
regény születésétől haláláig követi Arany 
életét, jóllehet, ez egyelőre csak az első 
rész, a folytatása jövő évben várható. A 
nagy kutatók, mint pld.: Vojnovich Géza, 

Radó Pál, Keresztury Dezső, Bene-
dek Marcell már nincsenek az élők 
sorában, ezért a szerző leginkább a 
könyv- és levéltárakban, antikvári-
umokban fellelt dokumentumokra 
támaszkodhatott, illetve a helyszíne-
ket bejárva következtethetett a XIX. 
századi világra, melyben Arany élt.
 A könyv közvetlen hangú. A szerző 
elmondása szerint arra törekedett, 
hogy olyan stílusban alkossa meg az 
elbeszélést, amelyet ha Arany olvas-
ná, kedvesen és ismerősen csengjen 

számára. A regényt sok kis apró jelenet teszi 
érdekessé, amelyeket még élő személyek-
től, anekdota formájában, talán az utolsó 
utáni pillanatokban gyűjtött be a szerző. A 
regény valamennyi szereplője valós. 
  Ha valaki többet szeretne tudni Arany Já-
nosról, mint amennyit eddig tanult, vagy 
fellelhetett róla könyvtárakban, annak 
ajánljuk ezt a különleges, olvasmányos 
életregényt.

Cs. Cs. R.
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Dorog Város Önkormányzata és a SARPI 
Dorog Kft. jogelődje az ONIX Magyarország 
Kft. 1998. évben Alapítványt hoztak létre. A 
Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapít-
ványt 1999. szeptember 24-i napi hatállyal 
a nyilvántartásba 715 szám alatt a Komá-
rom-Esztergom Megyei Bíróság bejegyezte.
A Tatabányai Törvényszék 2014. február 
7. napján kelt Pk.60.137/1998/49 sorszám 
alatt meghozott végzésével az Alapítvány 
új civil törvény szerinti jogállását közhasz-
nú szervezetként a nyilvántartásba beje-
gyezte.
2016. évi gazdálkodás:
Bevétel összesen  27.278 e Ft
Adomány  27.165 e Ft
Banki kamat  113 e Ft
Egyéb bevétel  0 Ft
Ráfordítás összesen 24.433 e Ft
Cél szerinti felhasználás 24.121 e Ft
Működés költségei  312 e Ft
Közhasznú eredmény 2.845 e Ft
A kifizetéseket kuratóriumi határozattal 
alátámasztott szerződés, megrendelés és 
a teljesítési igazolással ellátott számla tá-
masztja alá. Az Alapítvány vállalkozási te-
vékenységet nem folytat.
Cél szerinti felhasználás:
Zöldterület köztisztasági, fenntartási és fel-
újítási munkák  22.061 e Ft
Oktatás, sport, szabadidő 1.945 e Ft
Játszótéri és egészségügyi eszközök érték-
csökkenése  115 e Ft
Összesen:  24.121 e Ft
A központi költségvetésből, állami pénzala-
pokból az Alapítvány támogatásban nem 
részesült. Támogató: SARPI DOROG KFT. 
27.165 e Ft összeggel. A szervezet tiszt-
ségviselői díjazásban és költségtérítésben 
nem részesültek.

Dr. Bartalos József 
kuratóriumi elnök

Dorogi Égetőmű
Környezetfejlesztő
Alapítvány 2016. ÉVI JELENTÉSE

Búcsúzunk Pick Józseftől
Vannak olyan személyiségek, akiknek a 
neve összeforr szülőhelyük nevével, közös-
ségével. Pick József ilyen személyiség volt. 
Több területen írta be szó szerinti értelem-
ben is nevét a település történetébe.
Kiemelkedő képességű sportember volt 
választott sportágában, a hegymászásban. 
Turizmus iránti tisztelete a dorogi turizmus 
fél évszázados, nemzetközi sikerekben is 
gazdag történetének összeállításában csú-
csosodott ki. 
Nagyszerű helytörténeti gyűjtő, kutató, 
publikáló szakember volt. Gyűjtőként min-
den érdekelte, ami dorogi. Szűkebb kutatá-
si területe a helytörténeten belül a német 
nemzetiség sorsa, problematikája volt. 
Feltűnően érdekes vonása helyismereti 
kutatásainak az az igyekezet, hogy már a 
nyolcvanas évektől élt a számítástechnika 
új lehetőségeivel. Kiemelkedő példát mu-
tatott Pick József közösségépítő magatar-
tásával is. Egész pályáját meghatározta ez 
az attitűd. 
Pick József 1933. október 22-én Dorogon 
született. Technikumi tanulmányai után a 
Bányagépgyárban és a Dorogi Mészműben 
vállalt munkát. Hamar bekapcsolódott 
a Turistaszakosztály munkájába, amely-
nek vezetője is lett, később az Országos 
Hegymászó Történeti Bizottság is tagjai 
sorába választotta. A Pamír-expedícióval 

aratott sike-
rei mellett 
megmászta 
többek kö-
zött az Al-
pok öt leg-
m a ga s a b b 
c s ú c s á t . 
Kajakkal a 
legnagyobb 
hazai túrá-
kat telje-
sítette. Alapító tagja volt a helyi értékek 
bemutatását felvállaló Dorog Város Barátai 
Egyesületének. Digitalizált gyűjteménye 
„Dorogi dossziék” címmel hozzáférhető. 
Jelentős a „Magyar rádiózás 80 éve” című 
350 darabból álló gyűjteménye. 
Munkásságáért számtalan elismerést ka-
pott: Kiváló szakosztályvezető (1964); 
Miniszteri kitüntetés a Lenin-csúcs meg-
hódításáért (1967); Dorogiak Dorogért Ala-
pítvány elismerő oklevele (1993); Pro Urbe 
díj (1997)
Utolsó interjújában német identitására 
utalva megjegyzi: „Amúgy rokonság volt az 
egész falu.” Búcsúzik Pick Józseftől a pél-
daadó életműve előtt tisztelgő „rokonság.
Dorog városa saját halottjának tekinti.

D. J.

A kerékpár kötelező tartozékai: könnyen 
kezelhető kormányberendezés, két, egy-
mástól függetlenül működő fékberende-
zés, egy első lámpa, egy hátsó lámpa, elöl 
egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, 
szimmetrikusan elhelyezett, nem három-
szög alakú fényvisszaverővel. Legalább az 
első keréken, legalább két borostyán sárga, 
kétoldalas küllőprizma vagy a gumi két ol-
dalán lévő fényvisszaverő csík, illetve 2 db 
fehér, küllőre pattintható fényvisszaverő 
cső, csengő. Fényvisszaverő ruházat. 

Megyei rendőr-főkapitányság

Kerékpárosok
figyelem!
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1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:   2,50 μg/m3

előírt határértéke:   125 μg/m3

a mért átlag a határérték:  2,00 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)

átlagértéke:   9,97 μg/m3

előírt határértéke:   85 μg/m3

a mért átlag a határérték:  11,73 %-a
3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke:   637,50 μg/m3

előírt határértéke:   5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték:  12,75 %-a
4. Ózon (O3)

átlagértéke:   92,00 μg/m3

előírt határértéke:   120 μg/m3

a mért átlag a határérték:  76,67 %-a
5. Ülepedő por (PM10)

átlagértéke:   13,50 μg/m3

előírt határértéke:   50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték:  27,00 %-a

Határérték túllépés nem történt.

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
JÚLIUS 1 - JÚLIUS 30.

Képviselők
fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képvise-
lő telefonon elérhető: 30/947-71-86, be-
res.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő 
házhoz megy: augusztus 16-án 16-17 óra  
között a Bécsi út 108-140. között várja a do-
rogiakat, szeptember 6-án 16-17 óra között 
a Sándor utca 10. szám előtt várja az érdek-
lődőket. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő 
telefonon és e-mailen is elérhető: 30/296-
9711, finta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati 
képviselő telefonon és e-mailen elérhető: 
30/994-9019,  jaszberenyi_karoly@freema-
il.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő te-
lefonon elérhető. Tel.: 30/330-2622 vagy 
33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő 
telefonon elérhető. Tel.: 30/993-4599
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő te-
lefonon elérhető: 70/908-5558
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő 
augusztusban telefonon, illetve e-mailen 
történő egyeztetés alapján tartja foga-
dóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 
3/B.). Időpont egyeztetés: 70/367-10-99, 
polonyi.zsolt@jobbik.hu
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati kép-
viselő augusztusban telefonos egyeztetés 
alapján tartja fogadónapját az MSZP Irodá-
ban (Otthon tér 1.) Tel.: 30/970-8203
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Augusztus 1-jén, az Anyatej Világnapján a 
hagyományokhoz híven ismét a Petőfi óvo-
dába várták a dorogi védőnők az édesanyá-
kat és a gyerekeket, hogy közösen ünnepel-
hessenek. Az idén vidám, programokban 
gazdag délutánt szerveztek a védőnők. A 
jó hangulatról Szajlai Szabolcs bűvész gon-
doskodott, a gyerekek megkóstolhatták a 
Rajos fagyizó édességeit.  A gyerekekre és 
az édesanyákra számos meglepetés várt. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az 
Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét 
pedig a Szoptatás Világhetévé. - A Szopta-

tás Világhete az anyate-
jes táplálás fontosságára 
hívja fel a figyelmet, arra 
hogy a szoptatás a leg-
egészségesebb életkez-
detet nyújtja, miközben 
egyike a legegyszerűbb, 
legleleményesebb és 
legköltséghatékonyabb 
eszközöknek, amelyek-
kel rendelkezünk a gye-
rekek táplálásának és 

fejlődésének biztosítására – mondta Riegel 
Béláné vezető védőnő. - Az anyatej termé-
szetes, speciális anyagai révén biztosítja a 
csecsemő aktuális tápanyagszükségletét, 
a szoptatás pedig megalapozza a kiegyen-
súlyozott fejlődést. Ezt a táplálási módot 
jól megalkotta a természet, mert minden 
szempontból ez az optimális a baba szá-
mára. 
A dorogi védőnők munkájuk során nagy 
hangsúlyt fektetnek az anyatejes táplálás-
ra, ezért kezdettől fogva (1992 óta) rendsze-
resen megrendezik a dorogi önkormányzat 
támogatásával az Anyatejes Világnapot. 

Ajándékok, meglepetések 
az anyatejes táplálás ünnepén

A Dorogi TDM a nyári uborkaszezonban 
új programlehetőségekkel örvendeztet-
te meg a város és a térség lakóit. Az Aktív 
délutánok - izgalmas hétvégék sorozatban 
az érdeklődőknek lehetőségük nyílt meg-
ismerkedni a búvárkodással, a siklóernyő-
zéssel, de betekintést nyertek az egyedülál-
ló Sátorkőpusztai Kristálybarlang termeibe 
és a bátrabbak még kajakozni is megtanul-
hattak a Palán. Aki lemaradt a programok-
ról, ne búslakodjon. Augusztus 12-én brin-
gatúrával várják az érdeklődőket, amely 
során a Pilisi Levendula mindennapjaiba 
is bepillanthatnak. 25-én pedig a Piliscsévi 
Pincefalu borait lehet megkóstolni. Érdek-
lődni a Városi Programirodában lehet.

Aktív délutánok

Közreműködik:
a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Bányászzenekara.
Időpont: 2017. augusztus 19. 18-20 óra
Helyszín: Zenepavilon

Könnyű nyár
esti muzsika
a Zenepavilonnál
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Telki Kupa
a dorogi stadionban

A Buzánszky Jenő Stadion adott otthont július 31-én a Tel-
ki Kupa 2. fordulójának, amelyen az U17-es magyar nemze-
ti tizenegy a horvát csapatot fogadta. Az első fordulóban a 
csehek ellen egy 0-0-ás döntetlent értünk el, ezért mindenki 
érdeklődve várta a folytatást. A meccsre ellátogatott Bernd 
Storck is, aki a magyar válogatott szövetségi kapitányi poszt-
ja mellett a sportigazgatói tisztséget is betölti.  Az extrém me-
legben lezajlott mérkőzés 2:2-es végeredménnyel zárult.
A tradicionális versenyt immár 37. alkalommal rendezték 
meg, korábban Aranykalász Kupa és Ráckeve Torna néven 
ismerhettük. A nemzetközi ifjúsági kupa előtorna az Európa 
Bajnokság kvalifikációjára, ezért hasznos felkészülés az ösz-
szes csapat számára a nagy megmérettetés előtt.

Lady’s Day
a dorogi uszodában
Július 8-án, szombaton rendezte meg Dorog Város Egyesített 
Sportintézménye az idei Lady’s Day-t, amelyen ismét szép 
számmal vettek részt a dorogi és környékbeli hölgyek. A né-
hány perces zápor sem zavarta meg  a remek hangulatot. A 
résztvevők sokféle edzést kipróbálhattak, volt többek között 
zsírégető aerobic, procycling, TRX, jumping, do-in és kangoo 
is. A pihenők nézelődhettek a Révai Drogéria, a Tupperware 
és az Avon kiállítói között. Az Ámulat Stúdió jóvoltából csil-
lám- és aranytetoválást is lehetett kérni. A Kristály Szépség-
ház dolgozói pedig talpmasszázzsal kedveskedtek a megfá-
radt jelenlévőknek.



- A 35-40 év közöttiek korosztályában in-
dultam a versenyen, ahol a plusz 100 kg-os 
súlycsoportban 3. helyezést értem el. Ko-
rábban a 2016-ban megrendezett Veterán 
Európa Bajnokságon Porec városában szin-
tén 3. lettem, míg a tavalyi veterán világbaj-
nokságon 5. helyet vívtam ki. 
- Pályafutása alatt a korosztályos magyar 
bajnokságok állandó résztvevője, érmes 
helyezettje volt, az ifjúsági, junior és felnőtt 
korcsoportban is a válogatott keret tagja 
volt. A szép sorozatot veteránként is folytat-
ja. Mi a titok?
- Való igaz, hogy a veterán korcsoportot 
megelőzően is számos nemzetközi ered-
ménnyel büszkélkedhetek. A kadet világ-

kupán 2. helyezést értem 
el, míg az európai olimpiai 
reménységek versenyén 2. 
lettem. Gyerekkorom óta 
judózok, szinte a tatamin ta-
nultam meg járni. Édesapám 
judóedzőként tanította meg 
a sportág csínját-bínját. 
Kezdetben az Esztergomi 
Spartacusban edzettünk, 
majd az 1990-es években a 
Leányvári SE szakosztályt 
megalapította Pfluger Antal 
és az édesapám, így azután 
ott edzettem, versenyeztem. 
2015-ben sporttársam Pén-

tek Zoltán létrehozott egy judo szakosz-
tályt a Dorogi Nehézatlétikai Club keretein 
belül, ahova leigazoltam, majd a dorogi 
egyesület történetének első magyar bajno-
ki győzelmét szereztem 2016-ban a veterán 
nyílt magyar bajnokságon. Eredményemet 
az idén sikerült megvédenem. 
- Kiknek köszönheti a versenyekre való felké-
szítést?
- Pályafutásom során edzőim édesapám, 
Deák Attila, Pfluger Antal, Erdődi Miklós 
voltak. Jelenleg Péntek Zoltánnal készü-
lünk a megmérettetésekre a Dorogi Ne-
hézatlétikai Club keretein belül.
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JUDO-s sikerek

Fürdők Éjszakája
salsával, karibi 
hangulattal

Bronzérmet nyert a horvátországi Veterán Judo Európa Bajnokságon a Dorogi Nehézat-
létikai Club sportolója, Deák Attila.
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Verőfényes napsütéssel, jó hangulattal, sal-
sa zenékkel várta a tánc szerelmeseit július 
28-án a Nipl Stefánia Uszoda.  Az éjszakába 
nyúló salsa partin a zenéről DJ Adalberto, a 
karibi hangulatról a Karibi Tánc Klub gon-
doskodott, Koós Zsuzsi vezetésével. A tan-
medence előtti területen ropták a salsát a 
Klub tagjai, de sokan a fürdőzők közül is 
bekapcsolódtak a ruedába. 
A Fürdők Éjszakája első állomásán, június 
30-án Dj Dominique  és DJ Tomy Slow várta 
a fürdőzőket az uszodai buliba.

A Velencei-tó körül tekernek legközelebb
A Dorogi Kerékpáros Klub legutóbb Ze-
begénybe hívta a kerékpározni vágyókat. 
Túrájuk a Dunakanyar legszebb részén ve-
zetett keresztül. Esztergomból a Mária Va-
léria-hídon át Párkányba karikáztak, ahon-
nan megcsodálhatták a bazilikát és a várat 
teljes pompájában. Helembánál átkeltek 

a vasúti hídon és Szobra érkeztek, ahol 
ráhajtottak a Duna-parti kerékpárútra, és 
Zebegényig meg sem álltak. A pihenő után 
visszatekertek Szobra, komppal átkeltek 
majd az esztergomi kerékpárút érintésével 
visszakerékpároztak Dorogra. Mintegy 58 
km-t teljesítettek a dorogi bringások!

Következő túrájuk augusztus 27-én lesz a 
Velencei-tó körül (30 km, könnyű).
A túra a kerékpárok szállítása miatt, re-
gisztrációhoz kötött.
Ne feledjétek: Együtt bringázni jó!
További információ:

dorogibringa
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