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Az Év egészségügy dolgozója díj 
átadási ünnepségét, a Semmel-

weis Napot június 29-én tartották meg 
a művelődési házban. Dr. Tittmann Já-
nos polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, városunk egészségügyi 
dolgozóit., azokat az embereket, akik 
nem kevesebbet választottak élethiva-

tásként, mint az orvos-
lást, ápolást, segítést, 
gondozást., akik nagy 
szakmai elhivatottsággal 
és kitartó szorgalommal 
arra vállalkoztak, hogy 
gyógyítsák a betegeket, 
ápolják a gyógyulókat, 
segítsék, gondozzák 
mindazokat, akik erre 
valamilyen okból rászo-
rulnak. 

Az ünnepségen átadták 
a Dorog Város Képvise-
lő-testülete által alapított 
és adományozott Az év 

egészségügyi dolgozója díjat, amelyet 
a 2016. évben dr. Révay Gábor vehetett 
át dr. Tittmann Jánostól. 

Dr. Révay Gábor 1942-ben született, 
Újpesten, tisztviselői családban. A 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerész Karán szerezte diplomá-

ját. 1978-ban doktori, 1979-ben szak-
gyógyszerészi címet szerzett. Az 1970-
es években a Vöröskereszt csúcstitkára 
volt.

Gyógyszerész pályáját ötven éve kezd-
te Dorogon. Dolgozott a Járási Gyógy-
szertárban, a mai zeneiskola helyén, a 
Bécsi úton. 1991-től a Hősök terén ma-
gánpatikát üzemeltet. Szakgyógysze-
részi tevékenységének legfőbb értéke 
a betegekkel való személyes kapcsolat 
és a szakmai precizitás. A civil életben 
a dorogi labdarúgás egyik legönzetle-
nebb támogatója. Töretlen hivatástuda-
ta és környezete iránti elkötelezettsége 
elismeréseként adományozta számára 
a képviselő-testület az „Év egészség-
ügyi dolgozója” díjat.

A városi ünnepség folytatásaként az 
Erkel Ferenc Zeneiskola Pachelbel vo-
nós együttesének fi lmzenékből össze-
állított műsorát hallhatták az egész-
ségügyben dolgozók. 

Az idei évben ismét Student Police 
feliratos, a Rendőrség és Dorog 

város címerével ellátott pólóban járják a 
fi atalok a város legforgalmasabb utcáit, 
tereit, azokat a szabadidő eltöltésére al-
kalmas helyeket, ahol nagy létszámban 
fordulnak meg az itt lakók és az ide ér-
kezők. 

A rendőröket segítő önkéntesek a Zsig-
mondy Vilmos Gimnázium és Szakkö-
zépiskola tanulói, akik vállalták, hogy a 
Student Police program résztvevőjeként 
a nyári szünidőben közösségi munkát 
teljesítenek. A program célja, hogy az 
idegenforgalmilag frekventált területe-
ken a középiskolás diákok jelenlétükkel 

megelőzzék a bűncselekmények elkö-
vetését, a balesetek bekövetkezését az-
által, hogy felhívják az állampolgárok 
fi gyelmét a sértetté válás elkerülésének 
lehetőségeire.  Dorog 2015-ben kapcso-
lódott először a programhoz. A fi atalok 
közreműködésével a Dorogi Rendőr-
kapitányság közelebb kerülhet ahhoz a 
célhoz, hogy minél kevesebb bűncselek-
mény, illetve baleset történjen a város-
ban és a rendőrkapitányság többi tele-
pülésén.

A diákrendőrök főként szórólapokat 
osztanak, szükség esetén segítséget 
nyújtanak azoknak, akik hozzájuk fordul-
nak. A parkolókban fi gyelik az autókat, 
hogy azokban a hőségben nem hagytak-e 
a szülők kisgyermeket, a gazdák álla-
tokat. A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság által elindított 
Student Police Dorog városában augusz-
tus közepéig tart, a rendőrség azonban 
már most szeretné megköszönni a diá-
kok eddigi munkáját. A Dorogi Rendőr-
kapitányság 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.

DR. RÉVAY GÁBOR AZ ÉV EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓJA

MEGSZÉPÜL A 
BÁNYÁSZ KÖRÖND

Városunkban a nyáron sem állt meg 
az élet. A nyári felújítási munkála-

tok nem csak az óvodákban, iskolákban 
folynak, hanem a közterületeken is. A 
Köztársaság út májusi átadása után a 
Bányász körönd rendbetételét vállalta 
a város. Az Eötvös iskola környékén a 
járdaszegélyek és az új padkák mellett 
a vízelvezetés, valamint a járdák és par-
kolók felújításának megoldása is a nyári 
hónapok feladata. 

A város zöldterületeinek karbantartá-
sa, a főút, a Hősök tere, az Otthon tér, 
az agora és a többi dísznövényes terület 
gondozása is folyamatos.

DOROGON IS SZOLGÁLATBAN A
 STUDENT POLICE-OK
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BELGA IFJÚSÁGI ZENÉSZEK 
A HÁZBAN 

A táti Musik-Land 
Utazási Iroda 

szervezésében július 
13-án érkezett hazánk-
ba Peter Gils karmester 
vezetésével a belga Fla-
mand régiójában talál-
ható Hoeleden  telepü-
lés ifjúsági fúvószenekara.

Július 15-én térzenét játszottak az esztergomi 
bazilikánál, majd a kiváló  fi atal fl amand zené-
szek Dorogon a József Attila művelődési Házban 
adtak nagysikerű közös hangversenyt, a Hoós 
Sándor karmester által dirigált Dorogi Bányász 
Fúvószenekar és a Szladik Tibor vezette Táti Né-
met Nemzetiségi Fúvószenekar társaságában. A 
belga ifjúsági fúvószenekar tagjai ötnapos prog-
ramjuk során megismerkedtek Budapest és a 
Dunakanyar nevezetességeivel, a pusztával, de 
középkori lovagi tornán is részt vettek.

      

HAGYOMÁNYŐRZŐ 
SZLOVÁK CSALÁDI NAP

Szlovák Családi és Baráti Na-
pot tartott a Dorogi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat a Táj-
házban július 31-én. 

Mintegy félszázan gyűltek össze a 
Bécsi út melletti házban, ahol kö-
szöntőt mondott a szervezet elnö-
ke, Hubácsek Sándor, majd a szlo-
vák nótázás és a fi nom csemegék 
kerültek terítékre. 

A szlovák önkormányzat több mint 
egy évtizede rendezi meg a csalá-
di napot, amely a hagyományőrzés 
mellett jó lehetőség a baráti kap-
csolatok ápolására. A nemzetiségi 
önkormányzat az idén is mintegy 60 
ezer forint értékű könyvcsomaggal 
támogatta a dorogi iskolákat.

A dorogi búcsú előestéjén nyílt 
meg a művelődési házban – a 

Dorogi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat felkérésére – Geiszler József 

dorogi gyűjtő sváb tárgyakat, eszkö-
zöket bemutató kiállítása. Sasvári 
Katalin teremtett hangulatot ősi do-
rogi dialektusban énekelt német alta-
tójával. Kovács Lajos helytörténész a 
nagy számú érdeklődőt az újjáélesztő 
dorogi telepesek történetével a fenn-
maradt dokumentumok és kutatások 
eredményei által vezette be a galéria 
installációi közé. A gyűjtemény írásos 
dokumentumai, az archív fotók visz-
szatekintést segítő pillanatfelvételei 
egy reményekkel teli „népvándorlás” 
szívós, otthonra találó nemzedékeit 
mutatta be illúziók nélkül, a tisztelet 
hangján. A jelen lévő utódok felmér-
hették, hogyan mentették át nyelvü-
ket, kultúrájukat, szellemi és tárgyi 
néprajzuk ősi elemeit a XX. századig. 

A szén felfedezésével és a bányászattal 
együtt járó életformaváltás nemcsak a 
nyelv és a szokások, hanem a lakosság 
létszámának és összetételének ösz-
szefonódásához, nem egyszer meg-
gyengüléséhez is vezetett. Történelmi 
kataklizmák is sújtották a hajdani kö-
zösséget. De a polgárosodó kisváros-
ban közben művészi értékek teremtek, 
s ma egyesületek fogják újra össze a 
külső és belső határok között megsza-
kadt kötelékeket. 

 A gyűjtő a maga eszközeivel őrzi a 
még érzékelhető, de gyakran a lappan-
gásból kibányászott értékeket is. Utca-
képek, hajdani szokások rekonstrukci-
ói, jeles személyek sikeres életpályái 
és a megszomorított, ismét földönfutó-
vá tett családok távoli üzenetei között 
történelmi a séta a Dorogi Galériában, 
be-betekintve a sosem hivalkodó ott-
honok bútorai, viseletei, a kamrák és 
ólak megőrzött eszközei közé. Sokan 
jelen voltunk, de még többen újra aj-

tót nyithatnánk ifjabb nemzedékekkel, 
családtagjainkkal erre a tanulságos 
300 éves történelemre. 

A Falusi Búcsú nyitóakkordjaként 
megrendezett kiállítás augusztus 19-
ig tekinthető meg a Dorogi Galériában. 
Július utolsó szombatján a Tájházban a 
Falusi Búcsúval folytatódott a nemzeti-
ségi ünnep. 

Vörös Jánosné, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke köszöntöt-
te a mintegy száz megjelentet, akik 
nem csak Dorogról, de Dágról, Csol-

nokról, Esztergomból, sőt Tatáról is 
szép számmal érkeztek a búcsúra. 
A Táti Német Nemzetiségi Énekkar 
dalcsokrával, végül a házigazdák 
kórusának műsorával kezdődött a 
rendezvény, majd a Sváb Party adott 
ismét nagyszerű koncertet, aláfestve 
a találkozó zsongó magánbeszélge-
téseit. 

KIÁLLÍTÁS ÉS BÚCSÚ: PILLANATKÉPEK A NÉMET NEMZETISÉG 
ÉVSZÁZADOS MÚLTJÁBÓL ÉS JELENKORÁBÓL

JUBILÁLNAK  A 
DOROGI FÜZETEK 

Az évfordulók jegyében 
két iskolatörténeti írá-

sokat tartalmazó kiadvánnyal 
jubilál a 25 éves Dorogi Füzetek 
sorozat. 

A sorozatszerkesztő, Kovács 
Lajos tanár, helytörténeti kutató 
írt a 100 éve épült Petőfi -iskola 
történetének néhány hangsú-
lyos fejezetéről a 49. kötetben.

Az 50. könyv a közel 300 éves 
Zrínyi-iskola múltjának állít 
emléket.

A kiadványok megtalálhatók a 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár-
ban. 
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RITKA DENEVÉRFAJOK A 

STRÁZSA-HEGYEN

A dorogi Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 
(BEBTE) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) a helyi állomány (faj-

gazdagság) felmérése céljából denevérbefogást végzett a közelmúltban az 
Esztergom-Kertváros határában emelkedő Kis-Strázsa-hegy előterében lévő ún. 
Gyilkos-tónál.

A dr. Hegyi Zoltán zoológus, denevérszakértő vezetésével végzett programon 
nem várt, elsősorban épület- és odúlakó fajok (törpedenevérek) is hálóba akad-
tak. A tó partján kb. 30 méter hosszúságban és 4 méteres magasságban kifeszí-
tett hálót a denevérek vélt útvonalába helyezték (a tó számukra az itatóhelyet is 
jelenti).

A 21 órától hajnali 5-ig tartó hálózással “csupán” 9 egyedet sikerült befogni, 
amelyben viszont meglepetésre 5 faj is képviseltette magát;

Nimfa denevér (Myotis alcathoe), Szürke hosszúfülű-denevér, (Plecotus 
austriacus), Fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii), Durvavitorlájú törpe-
denevér (Pipistrellus nathusii), Vízi denevér (Myotis daubentonii)

A denevérek, különösen a törpede-
nevérek meghatározása csak befo-
gás útján lehetséges. Azonosító jegy 
lehet például az apró fülfedő alakja, 
az alkar hossza, a vitorlarajzolat és 
a szőrzet is, amelyeket csak az állat 
alapos szemrevételezésével tudnak 
megállapítani a kutatók.

Az eredeti terv a fajok meggyűrűzé-
se is lett volna, ám ez a jelölés csak 
néhány (nagyobb méretű) faj eseté-
ben engedélyezett. Így az azonosí-
tás, mérés, regisztrálás után a védett 
kisemlősöket a szakemberek útjukra 
engedték. Ősszel a barlangkedvelő 
fajokra koncentrálva más helyszínen 
a program folytatása várható.                     

Lieber Tamás

ÚTI BESZÁMOLÓK 
DIÁKSZEMMEL

„LEGYÉL TE IS EGY ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV SZERZŐJE!”
Pályázati felhívás 12-14 éves diákok számára
A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egye-

sület (BEBTE) cikkíró pályázatot hirdet 12-14 éves általános 
iskolai tanulók számára.

Olyan leírásokat, úti beszámolókat várnak, amely egy-egy ki-
rándulás, nyaralás élményét osztja meg velünk. Az elbírálás-
nál előnyben részesülnek azok a dolgozatok, amelyek egy-egy 
táj, természeti képződmény, élőlény vagy éppen műemlék be-
mutatását is tartalmazzák, vagyis a puszta élmények közlésén 
túl ismeretterjesztő jelleggel íródtak.

2016 őszén a legjobb 20 pályamunkát könyvbe szerkesztve je-
lentetik meg, ugyanakkor minden alkotó ajándékban részesül. 

Terjedelem: 2-6 oldal (+ legfeljebb 4 fotó).
A pályamunkákat kizárólag elektronikus úton (e-mail) várják 

a bebte@index.hu címen.
Beküldési határidő: 2016. augusztus 31.
Elbírálás határideje: 2016. szeptember 30. 

BOTRÁNY AZ 
OPERÁBAN, 

Cirkuszhercegnő a repertoáron

A Dorogi József Attila Művelődé-
si Házban folytatódik a bérletes 

színházi előadás-sorozat. A Fogi Színház 
művészetinek közreműködésével a kö-
vetkező színházi idényben a Botrány az 
operában, a Cirkuszhercegnő és A balek 
című műveket tekinthetik meg a nézők. 

Bérletrendelés augusztustól 
(33/737-930)!

ISKOLATÖRTÉNETI KIADVÁNY

Iskolatörténeti kiadvány készül az új tanév nyitányára A ha-
gyományokhoz híven Dorog Város Önkormányzata az idén 

is könyvet ad ki a helytörténethez és évfordulókhoz kapcsoló-
dóan. Korábban a Dorogi sport-
pillanatok 1914-2014, a Védett 
építészeti alkotások, majd tavaly 
A zene és Dorog című könyv látott 
napvilágot. A kemény táblaköté-
sű sorozat ezúttal Dorog iskola-
történetét foglalja össze, Kovács 
Lajos szerkesztői és Lévay Jenő 
Munkácsy-díjas grafi kusművész 
alkotói munkájának köszönhető-
en. A város általános iskoláinak 
történetébe bepillantó kiadvány 
- amely a Petőfi  iskola 100 éves 
évfordulójának apropóján készül 
- bemutatója szeptember 3-án 
az iskolatörténeti kiállítás meg-
nyitóján, a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Múze-
umban lesz.

NYÁR ESTI KÖNNYŰ 
MUZSIKA A 

ZENEPAVILONNÁL

Közreműködik a Dorogi Német Nemze-
tiségi Kulturális Egyesület Bányászzene-
kara. 
Időpont: 2016. augusztus 19. 18 óra
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RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
Dorog Város Képviselő-testülete július 15-én az aláb-
bi napirendekről döntött
Napirend: 
1. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek …./2016. (VII.15.) rendelete a települési hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 
és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. 
(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Petőfi  Sándor tagiskola energetikai felújítása 
3. Zrínyi Ilona tagiskola energetikai felújítása 
4. Dorog Város Településszerkezeti Terv, Helyi Épí-

tési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás 
véleményezésének elfogadása 

5. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megvá-
lasztása 

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmük-
ben a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n 
olvashatják. A képviselők által alkotott rendeleteket írásos 
formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Múzeumban és a város honlapján olvashatják.

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE 
A MÉRÉSEK ALAPJÁN

2016. június 12. és 2016. július 11. között
átlagértéke előírt hat.ért. a mért átlag hat.ért.

Kéndioxid (SO2) : 2,86 μg/m3 125 μg/m3 2,29 %-a
Nirogénoxid (NO2) 3,43 μg/m3 85 μg/m3 4,04 %-a
Szénmonoxid (CO) 373 μg/m3 5.000 μg/m3 7,46 %-a
Ózon (O3) 79,33 μg/m3 120 μg/m3 66,11%-a
Ülepedő por (PM10) 18,57 μg/m3 50,00 μg/m3 37,14 %-a
Határérték túllépés nem történt.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő augusztus hónapban telefonon, 
valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés alapján tartja fogadóórá-
ját a Dorogi József Attila Művelődési Házban. Egyeztetés: 30/947-71-86, 
beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő házhoz megy augusztus 17-én 
16-17 óra között a Kossuth utcában, valamint szeptember 7-én szintén 16-
17 óra között a Mária ház 9-ben. 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, fi nta.a@t-email.
hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros 
hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi  iskolában. A képvise-
lő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  jaszberenyi_karoly@
freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő augusztus hónapban telefonon, 
illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a Jobbik 
Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Időpont egyeztetés: 70/367-10-99, polonyi.
zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros keddjén 16-
17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intézmények Házával 
szemben). Időpont egyeztetés: 70/602-2985
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KÉT VÁLLRA FEKTETTE EURÓPÁT A 
DNC VERSENYZŐJE, LÉVAI ZOLTÁN

Lévai Zoltán, 
a Dorogi Ne-

hézatlétikai Club 
versenyzője megál-
líthatatlan volt Buka-
restben, a junior Eu-
rópa-bajnokságon. 
Két vállra fektette 
Európát! A 74 kilo-
grammos súlycso-
portban, kötöttfo-
gásban nem talált 
legyőzőre, ezzel pályafutása első nemzetközi aranyérmét 
zsebelhette be. 

A nyári hőségben tovább folytatódott a Dorogi Nehéz-
atlétikai Club versenyzőinek menetelése. A július köze-
pén Törökországban megrendezett GYMNASIADE 2016-
on Kismóni Móric és Érsek Róbert megállíthatatlan volt. 
Mindketten súlycsoportjuk legjobbjának bizonyultak.

Szekér Szimonetta bronzérmes lett a kadet Európa baj-
nokságon Stockholmban. Az 52 kg-os súlycsoport 24 indu-
lója közül állhatott a dobogó harmadik fokára.

A 85 kg-os Kismóni Botond ötödik lett a kötöttfogású Eu-
rópa-bajnokságon Stockholmban.

Gratulálunk!

LADY’S DAY: A HÖLGYEKÉ VOLT 
A FŐSZEREP A MEDENCÉKNÉL

Egész nap fi tnesz programok várták a Nipl Stefánia 
Uszodába érkezőket. A főszerep a hölgyeké volt, akik 

kipróbálhattak sokféle edzésformát, a trambulin aerobictól 
a spinningen keresztül a vízi tornáig. A Kristály Szépségház 
edzői formálták az alakot. A gyerekeket pedig a Kék Mackó 
Családi Napközi vezetője várta.

Az időjárás is kedvezett a résztvevőknek, akik az izzasztó 
testmozgás után belevethették magukat a medencékbe. 

A strandon egyébként minden nap többféle sportágat ki-
próbálhatnak a fürdőzők: többféle labdajátékhoz szüksé-
ges eszközöket bérelhetünk – a tollastól a strandfociig – és 
a fi tnesz parkot is bárki birtokba veheti.

A Dorog Város Egyesített Sportintézménye által a nyugdíjasoknak szer-
vezett ingyenes programokra jelentkezni lehet: sportszervezo@dorog.hu 
vagy 33/503-316 telefonszámon.

MÁRCIUS

PROGRAM 
NEVE 

RÉSZLETEK IDŐPONT HELYSZÍN

Torna a 
vízben

Vízi torna Szenczi Zsuzsával. 
Ingyenes!

aug.1-én, hét-
főn 9:00-10:00

Nipl Stefá-
nia Uszoda

Köredzés Szárazföldi torna. Boros 
Andrea irányításával. 
Ingyenes!

aug. 11. (csüt.) 
9:00-10:00

Nipl Stefá-
nia Uszoda

Masszázs Kolkopf Zita 15 perces, 
felfrissítő masszázsa. 
Ingyenes!

aug. 19-én. 
(péntek) 9:00-
12:00

Levendula 
Masszázs 
Stúdió

EELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLYYYYYYSYYYYSSSYSYSYSYSYSYSYSSZSZSZSZSZYYSSYSSSYSYSYSYSZSZYYYYSSYSYSSSSSYSYYYYSSSSSSYYSYYYYSYYYYSYYYYYSYYYYYSYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ÍN

SSt ftefftete áá

PROGRAM 
NEVE 

RÉSZLETEK IDŐPONT HELYSZÍN

Hypoxi 
Tréner

A főszerepben a zsírégető 
vákuumbicikli. Ingyenes!

5-én, hétfőn 
8:30-13:00

Kolibri 
Szalon

Városi 
Futás

Futás vagy kocogás – eset-
leg séta. Ingyenes!

szept. 17-én, 
szombaton

Buzánszky 
J. Stadion

Irány a 
Só-
barlang!

Sóterápia a bőr- és légúti
betegségek kezelésére és 
megelőzésére. Ingyenes!

szept. 27-én  
(kedden  8:00-
12:00

Kristály 
Szépség-
ház

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

REMEK HANGULAT, FÉNYEK, 
ZENE, ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS 

Szuper hangulat, rengeteg fürdőző, fények és zene – 
mindez éjszaka a Nipl Stefánia Uszodában. A Magyar 

Fürdőszövetség immár hetedik alkalommal rendezte meg 
hazánkban a Fürdők Éjszakáját, amelyhez az idén is csat-
lakozott Dorog. Ahol nappal a rekreáció, a strandolás és 
pihenés kap helyet, július utolsó péntekén a bulizásé lett a 
főszerep – egészen éjfélig. Kiváló zenék mellett a meden-
cékben és a parton is a tánc és a jókedv került a középpont-
ba, amelyhez a tűzzsonglőrök bemutatója is remek aláfes-
tést szolgált. 

Jövőre folytatjuk!
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Győzelem-
mel kezd-

te NB II-es szereplését a Dorogi FC. 
Július 31-én a Buzánszky Jenő Stadion 
zsúfolásig megtelt lelátóin nemcsak 
dorogi, de a térség legsikeresebb fut-
ballklubjának első profi  mérkőzésére 
kíváncsi környékbeli településekről 
érkező szurkolók is helyet kaptak. A 
Dorog a Cigánd SE ellen lépett pályára. 
Medgyes a 41., míg Perovic a 67. perc-
ben szerzett gólt a hazaiak legnagyobb 
megelégedésére. A mérkőzés végered-
ménye 2:1 lett. Július 26-án, az első 
bajnoki mérkőzés hétvégéje előtt az 
NB II-be feljutott Dorogi FC vezetősége 
sajtótájékoztatót tartott a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múze-
umban. 

Kialakult a keret, a létszám, amellyel 
az NB II-es szezonnak nekivágunk. Tíz 
új játékost igazoltunk, de a csapat gerince 
megmaradt. Kilenc futballista a jövőben 
az NB III-ban és a Megye I-ben folytatja 
majd. Célunk, hogy Dorogon ismét futball 
láz legyen! – mondta Mayer László, a Do-
rogi FC elnöke. 

Németh Szabolcs vezetőedző és segítője 
Simon Imre szakmai direktívái mellett 
készül a csapat a szezonra. Legnagyobb 
igazolásunk a dorogi kötődésű Bene Ferenc 
sportigazgató, aki minden idők legfi atalabb 
vezető edzője volt az NB I-ben, majd a Gy-
irmót FC-vel bajnokságot nyert az NB II-
ben. Profi  szellemiségű klubot kell felépíteni 
– ez lesz a feladata Bene Ferencnek. Mayer 
László a létesítmény-fejlesztésről el-
mondta, hogy Dorog Város Önkormány-
zata segítségével két hónapon belül 
minden infrastrukturális feltételnek 
megfelelő pályát alakítottak ki a bajno-
ki szezon kezdetére. A lelátóban és az 
uszoda melletti lelátónál piros-fekete 
üléseket helyeztek el, megoldották 
a kordonozást. A hazai szurkolók két 
kapun, a Buzánszky Jenő Stadion fő-
bejáratánál és a Zsigmondy lakótelep 
felőli kapun közelíthetik majd meg a 
pályát, míg a vendég drukkerek a vas-
úttal párhuzamos Gáthy-kapun érkez-
hetnek a mérkőzésekre. Mindhárom 
bejáratnál lehet jegyet, sőt bérletet 
is vásárolni. A mérkőzések az MLSZ 
döntése értelmében az első öt for-
dulóban már biztos, hogy vasárnap 
lesznek. Megyénk egyetlen NB II-es 
csapataként a megye részéről is nagy 
az elvárás a Dorogi FC szereplésével 

kapcsolatban.  Egészséges várakozás, 
kedves érdeklődés jellemzi a környék 
futballkedvelőit, akiknek színvonalas 
játékkal szeretnénk megköszönni tá-
mogatásukat.
A Dorogi FC erőssége, hogy mindig egy-

séget alkotott, rendkívül jó és összetartó 
társaság a miénk – mondta Bene Ferenc 

sportigazgató, aki korábban a Dorogi 
FC labdarúgója volt – a jelenleg utánpót-
lás edzőként működő Csapó Károly és Far-
agó Szabolcs, illetve a kapusedző Belányi 
István csapattársaként. Szeretném, ha az 
NB II-ben stabil gárdaként szerepelnénk, 
és azt, hogy a szurkolók és a játékosok szíve 
együtt dobogjon.

Tíz új játékos a Dorogi FC-nél 

Tudatosan, pozíciókra hívták meg a 
keretbe a sportolókat. Az igazolások-
nál fi gyelembe kellett venni a „fi atal 
szabályt”. Ezért az újak 50 %-a 96-os 
születésű vagy annál fi atalabb játékos. 

Új igazolások: Csató Martin, a ha-
zai nevelésű Zima Ádám, Icsó Zsolt, 
Csák Zoltán, Bor Dávid, Kővári Ró-
bert, Medgyes Zoltán, Grabant Bence, 
Grabant Péter és Bora György. A szak-
vezetés elvárása feléjük a gólszerzésen 
kívül, hogy vezéregyéniségek legyenek 
a pályán és az öltözőben egyaránt. 
A Dorogi FC szurkolói sálját megvásárol-

hatják a stadionban és a Ficak Sportbolt-
ban az érdeklődők!

FELKÉSZÜLT A BAJNOKSÁGRA PROFI LABDARÚGÓ CSAPATUNK
Célunk, hogy Dorogon ismét futball láz legyen! Megújult a stadion az NBII-es szezonra

Marienbergben, Dorog 
németországi test-

vértelepülésén járt a Dorogi 
FC utánpótlás csapata június 
24-26. között.  A labdarúgókat 
Csapó Károly és Jánosi Dániel 
edzők kísérték, a delegációt 
Szekér Zoltán, sportigazgató 
vezette.

A fi atalok a nemzetközi labdarúgó torna előtt aquaparkban 
szórakozhattak a vendéglátóknak köszönhetően. A futball 
tornán a hét meghívott csapat (Németországból, Csehor-
szágból, Magyarországról) körmérkőzéses rendszerben ját-
szott a kupáért. A Dorogi FC sportolói a 2. helyezést érték 

el a rangos viadalon. Az eredményhirdetést az esti fogadás 
keretében tartották meg, ahol kupát, tárgyi ajándékokat ka-
pott a csapat. A dorogi delegáció a város neves épületeivel 
készített Rubik kockákat ajándékozott a marienbergieknek.

EZÜSTÉRMES LETT FUTBALLCSAPATUNK  A MARIENBERGI 
NEMZETKÖZI TORNÁN

                 VÉGH  ÉVA  

       FESTŐ  

REKVIEM  
      C Í MŰ  KI Á LLÍ TÁ S A  2016 .  09.  03 .  –  09.  2 3 .  
    MEGNY I TÓ :  2 016.  09 .  0 3 .  10  ÓR AK OR  

A  KI Á LLÍ TÁ S T  M EG N Y I T J A :  M A N D ÚR  LÁ S Z LÓ  F OT OG R Á F US  
KÖZ R EMŰKÖDI K:  CS I Z MA DI A  KA TA LI N  F U VO LÁ N ,  MÁ LNA I  J ÓZ S EF  Z ONG OR Á N  
HEL Y S Z Í N :  D OR OG I  G A L É R I A ,  D OR OG ,  OT THON  TÉ R  1 .    

  (vgva)
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