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ÓRIÁSI FUTBALL-ÉLMÉNYEK
AZ OTTHON TÉRI ARÉNÁBAN
7. oldal

KosBor: ízek, koncertek

Templomi üvegablak avató

1170 ceremóniát vezetett

Sportoljunk a strandon!

2. oldal

3. oldal

5. oldal

6. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

AZ EURÓPAI ELISMERTSÉGÉRT: A KUTATÓ GYEREKEK TEHETSÉGTANÁCSÁNAK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA DOROGON

A

Kutató
Gyerekek
Tudományos Konferenciája elnevezésű
komplex országos vetélkedőt szervező
és lebonyolító szervezet, a Tehetségsegítő Tanács Dorogon rendezte meg
11 iskolát tömörítő szerveződésének
konferenciáját május 27-én. A dorogi
tagiskolák bemutatták tehetséggondozó programjaikat: Kolonics Péter vizuális kultúra szakkörét, Kovácsné Fódi
Krisztina a kórusmunkában végzett
tehetségnevelését, Körmöczi Renáta
a közoktatási sport programját, Dankó
József a KGYTK helyét mutatta be a Zrínyi iskola tehetséggondozó rendszerében. A konferencia két szekcióban folytatta munkáját: Kiss Albert Zalabérről

a természettudományi, Kovács Lajos Dorogról a társadalomtudományi megbeszélést vezette.
A legnagyobb érdeklődést
Kiss Albertnek a másfél évtizedes
vetélkedősorozat
önkontrollos hatásvizsgálatának összefoglalását kísérte. Kiemelte a főszereplők
mellett a szülők szerepének
fontosságát. Rámutatott a
dolgozatok színvonalának
emelkedésére. A célok között említette a Kárpát-medencére történő kiterjesztés folytatását, a referenciaintézmények szakmai
együttműködésének elősegítését, valamint fő törekvésként a vetélkedő európai tehetségprogramként történő
elismertetését.
A rendezvényen vehették át
a „Mester és Tanítványa Díjoklevél” című elismerésüket
eredményes mentori tevékenységükért: Partosné Tóth
Major Krisztina, Kovács Klára,
Kovács Lajos és Dankó József.
Dorog Város Barátainak
Egyesülete ülésén, június 14-

én ismét bemutatkoztak a KGYTK országos döntősei. Ahogy az előző években, az idén is számos első, sőt kiemelt
első díjas alkotással büszkélkedhetnek
városunk diákjai, név szerint: Csizmadia Dóra, Zimmerer Blanka, Sajtos
Liliána, Zörényi Glória Afrodite, Mohamed Alex Csaba, Demeter Kata, Bauer
Nóra, Vörös Attila és Bauer Molli Lara.
Kutatásaikat ezúttal az egyesületi tagoknak mutatták be. Az eseményen
köszöntőt mondott dr. Tittmann János
polgármester, aki Decathlon utalványokat ajándékozott a könyvtárakban
búvárkodó ﬁataloknak, hogy a nyáron
sporttal feltöltődve újult erővel vághassanak neki az elméleti munkának.

KOSBOR: KONCERTEK ÉS ÍZLETES BOROK JÚNIUSI HÉTVÉGÉJE

C

sík Zenekar, Kerekes Band,
Indiretta, Aurevoir, Szatmári Juli, Téka Együttes és még
számos koncert, program színesítette az idei KosBor fesztivált,
amelyet az idén a vonós hangszerekre és az ír kultúrára fókuszálva rendezett meg a Dorog és
Térsége Turizmus Egyesület.
Pillanatképekkel
elevenítsük
meg a művészeti fesztivált:
2
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

KAIN ADRIÁN
ORSZÁGOS DÍJA

H

armadik
h e ly e zést ért el Kain
Andrián (6 éves
zrínyis óvodás)
a
Flamand
Kormány Magyarországi
Képviselete
támogatásával
és a Csodaceruza magazin
által
szervezett, A tenger titkai
című írópályázaton.
Az ország határain innen és
túlról összesen 146 remek
írást küldtek be a gyerekek.
A zsűri tagjai három korcsoportban (5-6 évesek, 7-8
évesek és 9-10 évesek) díjazták a beküldött szövegeket.
A magazin őszi lapszámában és egy őszi kiállításon is
meg lehet majd tekinteni az
illusztrált alkotásokat. Június 8-án a budapesti Flamand
Képviselet fogadótermében
ünnepség keretében David
Maenout úr, a Flamand Kormány magyarországi megbízottja jelenlétében vehették
át a díjakat a gyerekek, így
Kain Adrián: A teknős és a
cápa című írásáért is. Adriánt
édesanyja, Millei Rita készítette fel.

A

ÜVEGABLAKOT AVATTAK A
SZENT BORBÁLA TEMPLOMBAN

dorogi születésű kubai szalézi misszionárius, Vándor (Wech) József pappá szentelésének 80. évfordulóját ünnepelték a hívek a
Szent Borbála templomban június 4-én.
A szentmisét dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek celebrálta. A szentbeszéd végén elmondta:
„keresztény hitünk lényege: az örök életre szóló
hivatás, amelyet Istentől kapunk. Ez az az örömhír, aminek a hirdetésére az apostolok elindultak, hogy mindenkinek
elmondják,
egészen
a föld végső határáig.
Ennek az örömhírnek a
továbbadását vállalták
a misszionáriusok is,
akik távoli országokban, távoli népek körében önzetlenül álltak
be a lelkek üdvösségének szolgálatába. Ezért
emlékezünk
hálával
és tisztelettel azokra a
magyar misszionáriusokra, köztük Vándor
József szalézi szerzetesre, akik úgy tudták
átadni ezt a krisztusi
szeretetet, hogy eltörölhetetlen
emléket
hagytak a körülöttük élő
emberek szívében. Példájuk is indítson arra,
hogy átéljük Krisztus evangéliumának örömét
és nagylelkűen megosszuk a körülöttünk élő világgal. A szentmisén részt vett többek között a
kubai nagykövet, Julio César Cancio Ferrer és dr.
Völner Pál államtitkár is.

A mise után dr. Tittmann János polgármester Vándor József életét idézte meg. Az ünnepi
megemlékezésen szólt. P. Ábrahám Béla szalézi
tartományfőnök és Pierluigi Cameroni vatikáni
posztulátor is. Bejelentette: döntés született arról a Vatikánban, hogy tiszteletreméltóvá avassák
Vándor Józsefet, amely újabb mérföldkő a boldoggá avatáshoz.
Dr. Erdő Péter a szentmise végén megáldotta
a Vándor (Wech) Józsefet és szalézi jelképeket
ábrázoló üvegablakot. Kiss-Maly László címzetes esperes, a Szent Borbála templom plébánosa virágcsokorral köszönte meg Tóth Erzsébet
művésznőnek, az üvegablak készítőjének csodálatraméltó munkáját, majd áldomásra hívta a

megjelenteket a művelődési ház konferenciatermébe.

KULTFESZT HUMORRAL, MESÉLŐKKEL, VIZUÁLIS KÖLTÉSZETTEL

D

orogi Kultfeszt – Ünnepi
Könyvhét címmel június második hétvégéjén színes programsor
várta az agorára és a könyvtárba érkezőket.
Vámos Miklós és a víg kedélyű Karácsony James (LGT) gitárjátékával
fűszerezett koncert nyitotta meg június 9-én az immár 8. alkalommal
megrendezett ünnepi könyvhetet
Dorogon. Beatles, Jobim, jazz, Piazzolla, tangó, humor, könnyedség, vidámság, retro, improvizálás, proﬁzmus. Vámos Miklós megjegyezte, ő mindig izgul, de nem maga miatt, hanem a hallgatóság
miatt: „hogy, ne legyen rossz napja”. Ő a mesélő. Karácsony János
mindig nevet, kiváló játékával tökéletes assziszt, tudásával egyenrangú főszereplő. A terem zsúfolásig telt.
Lőrincz L. László barátságos hangulatú író-olvasó találkozót
tartott a Gáthyban június 10-én. Előadásmódja, történetszövése –
melyben gyakorlatilag élete regényét hallhattuk a tőle megszokott,
regényeiből ismert stílusban – több szálon futó, fordulatos, izgalmas, kalandos, az adott pillanatban egymásba érő, és ettől kerek,
humoros volt.
Egy olyan műalkotás első – kiállítással egybekötött – bemutató-
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jára került sor június 11-én
a helytörténeti galériában,
amely egyedülálló és innovatív a magyar kultúrában. Kele Fodor Ákos ﬁatal
írásművész Echolália nevet
viselő összművészeti projektjébe kaptunk bepillantást – egyik segítője, Mayer
Norbert graﬁkus-dizájner
is jelen volt. A várhatóan
ősszel-télen
megjelenő
progresszív, forgatható, több oldalról megtekinthető, hajtogatható
(!), letisztult, minimalistának, de nem hagyományos könyvnek ható
kötet a vizuális költészet újrafelfedezéséből született, az önkifejezés sajátos módját választva, modern köntösben. A könyv kísérője
egy vinyl lemez lesz, mely azzal a közösségteremtő célzattal is bír,
hogy a – már vagy még – kevés háztartásban jelen lévő klasszikus
lemezjátszók újra összehozzák a ﬁatalokat, a művészlelkeket. A
zenei anyagot – melyből szintén ízelítőt kaptunk – „mély tónusú
utazást generáló” Modeo (Sándor Máté) neve fémjelzi.
A kiállítás mellett a családokat édességek, kézművesek és természetesen könyvárusítás várta az agorán.
Sz-B. Z.
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DOROG ÉS TÉRSÉGE FELKERÜLT A TURIZMUS TÉRKÉPÉRE
Dorog és térsége felkerült a turizmus térképére – 100 elfogadóhely kínál kedvezményeket a térségbe látogatóknak.
A Duna-Gerecse Turisztikai Nonproﬁt Kft. sajtótájékoztatót tartott a piliscsévi Prosper Lovasklub Panzióban június 15-én.
A Duna-Gerecse Turisztikai Kártya új kedvezményei mellett bemutatták a Kft.-ben tavasszal tulajdonrészt vásárolt Dorog
és Térsége Turizmus Egyesületet.
Számos csodálatos látnivalónk hosszabb
időre is itt tudja tartani a turistákat, ezért
szükséges a folyamatos megyei turisztikai
termékfejlesztés, amelyhez a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület csatlakozása is
segíthet bennünket.

M

árciusban társtulajdonos lett a
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület a Duna-Gerecse Turisztikai Nonproﬁt
Kft.-ben, amellyel a 2011-ben - a megyei
önkormányzat, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, valamint a Komáromi Turisztikai Egyesület által - alapított térségi
szervezet működési területe csaknem megyei lefedettségű lett – mondta Popovics
György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében. - Nagy kihívás a Győr-BudapestSzékesfehérvár háromszög közepén egy
olyan turisztikai desztinációt kialakítani,
amely nem csak az átutazókat vonzza.

Dr. Tittmann János, Dorog polgármestere köszöntötte a megjelenteket, Szekér
Zoltán, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnöke kiemelte: - Természeti, történelmi és nemzetiségi értékeinkhez kötődő
akcióprogramokkal, az aktív és a rendezvényturizmus fejlesztését tűztük ki célul.
Szimbolikus értékű, hogy június 1-jétől a
megújult Duna-Gerecse Turisztikai Kártyaprogramhoz csatlakozhattunk. A korábbi
években elsősorban Tatán, Komáromban,
valamint a két város közvetlen vonzáskörzetében igénybe vehető kedvezmények köre
jelentősen kibővült, így most már Dorogon
és térségében is találhatók elfogadóhelyek. Dorog ezzel a két lépéssel – a térségi
TDM-ben való tulajdonrész vásárlásával és
a kártya bevezetésével – felkerült a turiz-

mus térképére. 6 szállásadó, 13 elfogadóhely és 7 további ingyenesen látogatható
emlékház, tájház került be a térségi szinten
mintegy 100 elfogadóhellyel büszkélkedő
kártya-csomagba. A kártya megvásárolható a szálláshelyek recepcióján, továbbá a
tatai és a komáromi Tourinform Irodában.
A kártyát jelenleg 75 különböző helyszínen
tudják felhasználni a vendégek. Az elfogadóhelyek között mindenki megtalálhatja a
maga érdeklődési körének megfelelő partnert: múzeumokat, kiállítóhelyeket, természetismereti bemutatóhelyeket, szabadidős
programlehetőségeket (pl. kerékpárbérlés,
teniszpálya bérlés, kalandpark, via ferrata,
teremgokart), fürdőket és uszodákat (pl.
Brigetio Gyógyfürdő Komárom, Fényes Fürdő Tata, Nipl Stefánia Városi Uszoda Dorog), wellness szolgáltatókat, közlekedési
szolgáltatásokat, helyi termékeket és ajándéktárgyakat árusító helyeket, valamint
vendéglátó egységeket (éttermek, kávézók,
cukrászdák).

ALKOTÁSAIVAL FÉL ÉV ALATT BEJÁRTA
FÉL EURÓPÁT

BARÁTJUK A
TERMÉSZET!

Több művészeti csoport kérte fel tagjai sorába Végh Éva
művésznőt, éppen ezért elég sűrű volt az idei félév számára. Gyakorlatilag bejárta fél Európát képeivel. Ebben
az évben már 15 csoportos kiállításon és két egyénin
jelent meg.

A

z elmúlt hetekben Európa számos országában nyílt kiállítása.
Merre járt?

Rangos csoportos kiállításokon vehettem részt csak a városokat sorolva, a teljesség igénye nélkül: Rév-Komárom, Dunaszerdahely, Pozsony, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Szabadka, Himmerod, Wassenberg, Győr, Budapest, Esztergom.
Kiemelném Barcelonát és Brüsszelt, mert ezekre nagyon
büszke vagyok. 2015-től vagyok tagja a Nemzetközi Kreatív
Egyesületnek (CKI). Az idén Barcelonában rendezték meg júniusban a Nemzetközi Művészeti Expót, ahol a világ minden tájáról képviseltetik magukat
zománcművészek, keramikusok és textilművészek. Itt első ízben mutatkoztam be három
tűzzománcommal. Ennek alapján hívtak meg Hollandiába, az őszi Nemzetközi Zománcművészeti Biennáléra.
A másik nagy kiállítás az életemben Brüsszelben az Európai Parlament központi nagytermében megrendezett reprezentatív tárlat. A kiállítás kezdeményezője Csáky Pál, az MKP
EP képviselője volt. Tizenhat művész képviselte a felvidéki kortárs magyar képzőművészeti
kultúrát. Igazából nem számítottam rá, de magyarként - dunaszerdahelyi kiállításunk után
- én is bekerültem a csapatba. Személyesen is jelen lehettem az Európai Parlament vendégeként.
Hol lesz a következő kiállítása?
Szeptemberben Dorogon egy új anyaggal mutatkozom be. Május elején Esztergomban, a
Duna Múzeumban „Emlékezés” címmel láthattak ebből a sorozatból. A teljes anyag tavaly
debütált Tatabányán a 65. Bányásznap alkalmából. Dorogon, a 66. Bányásznap programjaként nyílik „Rekviem” címmel. Valószínű ez is válogatás lesz, hiszen a teljes anyag nem fér
el a falakon. Ez egy olyan sorozat, mely a múltunk emlékeit, a bányászatot idézi, a mostani
állapotában. Kíváncsian várom, hogyan fogadja majd a közönség és bevallom őszintén, nekem ez a bemutatkozás egy mérföldkő az életemben. Számadás és visszatekintés egyben.
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Zrínyi iskola csapata megnyerte
a Barátunk a természet verseny
országos döntőjét! A Csizmadia Dóra,
Tóth Blanka, Kovács Lili, Bauer Nóra alkotta csapatot Kovács Klára és Széher
Edit pedagógusok készítették fel a június 11-én megtartott végső megmérettetésre.

BOTRÁNY AZ
OPERÁBAN
A Dorogi József Attila Művelődési
Házban folytatódik a bérletes színházi
előadás-sorozat. A Fogi Színház művészetinek közreműködésével a következő színházi idényben a Botrány az op-

erában, a Cirkuszhercegnő és A balek

című műveket tekinthetik meg a nézők.
Bérletrendelés augusztustól
(33/737-930)!

2016. JÚLIUS
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TÖBB MINT EZER ESKÜVŐ - BOLDOGGÁ TETTÉK AZ “IGENEK”
Nagyon sok dorogi családot ismer. Bensőséges kapcsolat fűzi többségükhöz, hiszen a mérföldköveket jelentő családi
események boldog és szomorú pillanatainál is jelen volt. 22 év, 1170 esküvői szertartás után nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúzunk Dorog anyakönyvezetőjétől, Bőhm Ágnestől.

N

agyon szép hivatás a Tiéd.

Szép és összetett. A születés pillanatától a legvégsőkig elkísértem hivatalomból adódóan az
ügyfeleket, kedves ismerőseimet. A
házasságkötési, a névadási és házassági évfordulós ceremóniák, honosítási ünnepségek , a hagyatéki
ügyek mind-mind lelkileg is megérintettek. 1170 párt adtam össze
az évtizedek alatt.
Melyik esküvői szertartás volt számodra mégis a legemlékezetesebb?
Igazából mindegyik szép nyomot hagyott bennem. Van egy külön füzetem, amelyben vezettem
az összeset, hogy emlékezhessek
rájuk. Fontos volt nekem, hogy
bensőségesek legyenek ezek a pillanatok. A házasuló párokhoz személyre szabottan szóltak a szövegek, a kiválasztott versek. Sokszor
meghatódtam, főleg azokon az alkalmakon, amikor a menyasszony
és a vőlegény lelkileg is együtt volt velem a szertartás folyamán.
Mindegyik esküvőt őrzöm. Óriási ajándék volt nekem az utolsó
ceremónia, a legszebb, amelyet vezethettem. Kedves kolléganőm
Szenczi Noémi és Anger Zoltán esküvője. Anyakönyvvezető kolléganőm szertartására hónapokig készültem: szakmailag és lelkileg
is nagyon megérintett.

TESTÜLETI HÍREK

Dorog Város Képviselő-testülete június 24-én az alábbi napirendekről
döntött
Napirend:
1) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2015. évi beszámolója
2) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
3) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
4) Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
5) Dorogi sportlétesítményi központ kialakítása
6) Szerződéskötés gyepmesteri feladat ellátására
7) Helyi Közösségfejlesztési stratégia
8) Dorogi kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
9) A Dorog, belterület 661, 662, 663, 664 helyrajzi számú földrészletek
összevonása, épületek megszüntetése
10) A Dorog, belterület 660 helyrajzi számú földrészlet megosztása,
épület feltüntetése
11) Együttműködési Megállapodás a Máv Zrt-vel
12) Névadó pályázat
13) Multimédiás műalkotás támogatási kérelem
14) Városmarketing jutalmazás
15) A Dorogi FC 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.
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
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Mennyiben változtak meg a szertartások az elmúlt években?
Kezdetben csak toll és írógép volt segítségünkre, majd egy átmeneti időszakban a számítógép és az óriási anyakönyv. Az 5-6 kg-os
könyvet mindenki hiányolja. 2014-től ugyanis már csak elektronikus adatrögzítés történik. Az esküvőn mindössze egy házassági emléklapot írnak alá a párok. Szép és ünnepélyes volt, amikor
még mindenki a „nagykönyvbe” írta be magát. Ez így volt 1895-től,
amikor az állam és az egyház különválása miatt az állami hivatal is
biztosítani szerette volna a templomokban megszokott „pompát”.
Minden szertartásra készültem, hangosítás nélkül nagyon ritkán
beszéltem, mert arra törekedtem, hogy az egybegyűlt rokonság is
teljes mértékben élje át a jegyespár ünnepét. Az esküvő helyszínét pedig általában én rendeztettem be a párnak sohasem szabad
hátat fordítania a családnak, barátoknak. Ez az életben is egy jó
tanács!
Hiányozni fog az anyakönyvvezetés?
Nagyon…..és hiányozni fognak a munkatársaim, valamint a környékbeli anyakönyvvezetők is, akikkel napi szinten kapcsolatban
álltam!
Mivel töltöd majd idődet a nyugdíjas évek alatt?
Három unokámmal szeretnék sok időt tölteni és csatlakozom
majd a Szentgyörgymezői Olvasókör kézműves programjaihoz. De
gyakran jövök majd Dorogra is!
Legyél nagyon aktív továbbra is! Jó egészséget kívánok, kedves Ági!
Nagyon köszönöm!

M.T.

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE
A MÉRÉSEK ALAPJÁN
Május 20-június 19.

Kéndioxid (SO2) :
Nirogénoxid (NO2)
Szénmonoxid (CO)
Ózon (O3)
Ülepedő por (PM10)

átlagértéke

előírt hat.ért.

2,90 μg/m3
7,39 μg/m3
403,55 μg/m3
86,45 μg/m3
16,97 μg/m3

125 μg/m3
85 μg/m3
5.000 μg/m3
120 μg/m3
50,00 μg/m3

a mért átlag hat.
érték
2,32 %-a
8,69 %-a
8,70 %-a
72,04 %-a
33,94 %-a

Határérték túllépés nem történt.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő július hónapban telefonon,
valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a művelődési házban. Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.
hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő házhoz megy július 20-án
16-17 óra között az Úttörő utcában, valamint augusztus 10-én szintén
16-17 óra között a Hunyadi utcában. 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 elérhetőségei: 30/296-9711, ﬁnta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros
hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőﬁ iskolában. A képviselő elérhetőségei: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő július hónapban telefonon,
illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a Jobbik
Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). 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. Időpont egyeztetés: 70/602-2985
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FARAGÓ KÁROLYNÉ AZ ÉV
KÖZTISZTVISELŐJE
Dorog Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016-ban az „Év
köztisztviselője” díjat Faragó Károlyné
köztisztviselő részére adományozta.
Dr. Tittmann János polgármester a
júniusi testületi ülésen nyújtotta át a
munkáját hosszú idő óta lelkiismeretesen, pontosan, a hivatal vezetőinek
és dolgozóinak megelégedésére végző Faragó Károlynénak a díszoklevelet
és a virágcsokrot.

NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ A
PETŐFIBEN

M

ájus 27-én
iskolánk
első
alkalommal
rendezte meg a Nagy
Sportágválasztó rendezvényt, amely az
egészséges életmód
és a ﬁzikai aktivitás
széles körű népszerűsítése mellett, a
helyes sportágkiválasztásában igyekszik segítséget nyújtani a gyerekeknek.
A Petőﬁ, a Zrínyi, az Eötvös, valamint több, környékbeli iskola
tanulói, mintegy 450 gyerek vett részt a rendezvényen. A fontos az volt, hogy a gyerekek ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem aktív részesei legyenek a rendezvénynek,
szerezzenek pozitív élményeket.
A bemelegítést zenés tornával biztosítottuk, majd a város
négy kiemelt sportágának bemutatása kezdődött: kézilabda,
vizes sportok, labdarúgás és birkózás. Vendégünk volt a tatai
ugrókötél csoport, akik fantasztikus bemutatóval szórakoztattak. A gyerekekre három helyszín várt: a szabadidő-, ﬁtneszés a versenysportok parkja. A versenysportoknál a dorogi és
a környékbeli egyesületek edzői és sportolói várták a gyerekeket. Számos sportágat ki lehetett próbálni: kézilabda, labdarúgás, birkózás, kosárlabda, lábtenisz, tenisz, karate, kickbox, íjászat.
A Bio büfében: zöldség és gyümölcs falatok, fűszeres kenyér,
fűszeres rizs, update péksütemények, mazsolás és fahéjas
zabkása, répatorta várta a gyerekeket.
Lehetett masszíroztatni, kozmetikai tanácsadáson, életmód
tanácsadáson, állapotfelmérésen részt venni. A védőnők és az
ÁNTSZ a fogak és a kezek tisztaságára hívta fel a ﬁgyelmet
játékos formában. Elsősegély nyújtóink szerencsére valódi sérüléseket nem, csak „álsérüléseket” láttak el.
A könyvtárban az érdeklődők megtekinthették a 100 éves dorogi sport című kiállítást és a Petőﬁ iskola tanulói által készített sporttal kapcsolatos rajzokat.

Jászberényi Károly
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MEGVITATTÁK DOROG JÖVŐJÉT A
HAGYOMÁNYOS
BÁNYÁSZ JUNIÁLISON

A

Bányász Emlékház 100 éves hársfája ismét magvas
gondolatoknak
lehetett tanúja. A hagyományos juniálison,
amelyre a volt dorogi
bányászok voltak hivatalosak a múltidézés
mellett a város jövőjével
szorosan
összefüggő
tervek is szóba kerültek.
Gleviczky István, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi helyi szervezetének
elnöke nyitotta meg a találkozót, ahol átadta Péter Vilmosnak
a 60 éves tagságáért járó emlékérmet. Dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az idén nem csak volt
bányászok foglaltak helyet a sörasztaloknál, hanem a helyi
civil szféra képviselői is. A helyi közösségfejlesztési stratégia
ismertetésére és megvitatására is alkalmat teremtett a juniális. Dorog polgármestere elmondta a város fejlesztési lehetőségeit, amelyhez az egyesületek és egyéb szervezetek építő
gondolatai is szükségesek. A tekepálya áthelyezése a művelődési ház volt mozitermébe minden jelenlévőnek tetszett, azzal
a lehetőséggel megfűszerezve, hogy a közösségi tér alkalmat
adhatna a szabadidő egyéb hasznos eltöltésére is, nem csak a
versenyzőknek. A sörkert átépítésével a görkorcsolyázásnak és
szabadtéri koncerteknek adhatna helyet. Szó volt arról is, hogy
a KosBor a jövőben minden évben különböző hangszereket a
fókuszba állítva, bemutathatná a helyi zenészeket az országos
jelentőségű együttesek mellett, egyfajta művészeti fesztiválként. A népzene, népviselet napja lehetne a jelenleg „Falusi
Búcsúként” elnevezett rendezvény. A terveket megvitatták és
gondolatébresztő hozzászólásokkal egészítették ki a nyugdíjas
egyesület képviselői, a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dorogi Ilco Club elnöke is.

N

NAPVITORLÁK ÉS SPORTESZKÖZÖK A STRANDON

apvitorlákkal bővítették az árnyékos pihenőhelyek méretét a dorogi
uszodában. A gyermekbarát strandon a tavalyi évben
a tanmedencét árnyékoló
napvitorlák után a füves
terület egy részére is elhelyezték a feszített vásznakat, hogy a kisgyermekes
szülők is élvezhessék a kánikulai napokat. A babákkal érkezők
kis sátrakat bérelhetnek - 250 forint ellenében - a pénztárnál.
Mozdulj rá a nyárra! elnevezéssel hét sportág kipróbálására ad
lehetőséget a Nipl Stefánia Uszoda. A belépőjegy megvásárlásával kipróbálhatják a gyerekek az úszás mellett a vízilabdát, a
tollaslabdát, a strandfocit, a strandröplabdát, a pelotát, térítésmentesen használhatják a ﬁtnesz parkot. Az ingyenesen kölcsönözhető sporteszközöket (letét ellenében) a strandon bárki
használhatja.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
KÖZHÍRRÉ
DOROGON
TÉTETIK DOROGON

I. OSZTÁLY
Csapatok
1. Toﬁ team
2. Kék-cég
3. Suzuki
4. Comp-l
5. Ászok
6. Döngetők
7. Kartográﬁa
8. Gransec
9. I-pro
10. Süttő
EGYÉNI ÁTLAGOK
Név
1. Kuti Zoltán
2. Nagy Miklós
3. Molnár Tamás

DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
2016. ÉVI TAVASZI FORDULÓ VÉGEREDMÉNYE
Mérkőzés
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Pont
16
14
14
14
13
11
10
10
10
8

Csapat
Ászok
Süttő
Toﬁ Team

Mérkőzés
12
3
11

Átlag
266,00
264,00
263,73

DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG 2016. ÉVI TAVASZI FORDULÓ
VÉGEREDMÉNYE
II. OSZTÁLY
Csapatok
Mérkőzés
Pont
1. Dorog I.
12
22
2. Onyx
12
20
3. M. Pálinka
12
17
4. Ekö
12
16
5. Konecsni p.
12
14
6. D. Szállítók
12
10
7. Sárisáp iﬁ.
12
8
8. Dorog II.
12
7
9. Törekvés
12
6
10. Ziccer
12
EGYÉNI ÁTLAGOK
Név
Csapat
Mérkőzés
Átlag
1. Kohl Ferenc
Dorog I.
12
263,58
2. Gurin Tibor
Dorog I.
12
253,08
3. Dzierzava Ferenc
Onyx
12
253,00

E

J

únius 11-én tartotta évzáró fogadását a Dorogi FC a
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban. A klub elnöke, Mayer László köszöntötte a játékosokat, edzőket, a technikai személyzetet, majd dr. Tittmann
János polgármester, dr. Völner Pál államtitkár és Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke üdvözölte a megye
egyetlen NB II-es csapatát. A csapatkapitány kupát vehetett
át a megyei közgyűlés elnökétől, és térségünk országgyűlési képviselőjétől.
Az idény legkevesebb gólját begyűjtő Dorogi FC június 27én kezdi meg az öthetes felkészülését az új idényre, amelyet már az NB II-es gárdákkal vívnak. Több játékossal nem
újították meg a szerződéseket, az új igazolásokról még tárgyal a klubvezetés.
Gratulálunk nekik ehhez a szép sikerhez!

KERÉKPÁRRAL KÖRÜLTEKINTŐEN

gyre többen közlekednek az utakon, a szabályok ismeretével azonban a kerékpárral
közlekedők többsége hadilábon áll. A kerékpáros-balesetek többsége az elsőbbség meg nem
adása miatt történik. A biciklisnek is vigyáznia
kell magára.
SZABAD
- közúton: az út jobb szélén kerékpározhatunk.
Autópályán, autóúton tilos!
- kerékpárúton: ha az út mellett van kerékpárút,
akkor csak ott szabad biciklizni. Kivétel:
ha
az úttesten kerékpáros nyom (biciklit ábrázoló piktogram) van felfestve, akkor az úttesten
is szabad kerékpározni. Ugyanez vonatkozik a

MINI ARÉNA – ÓRIÁSI
ÉLMÉNYEK
Közös szurkolás a magyar csapatnak a dorogi EB Mini Arénában – óriási élmény volt!
Több száz dorogi ugrott a magasba a gólörömök pillanatában! Az osztrák, az izlandi és a
portugál mérkőzés is nagy örömöt okozott a
drukkereknek. Aztán a legjobb tizenhat között már nem tudott akkorát villantani válogatottunk Belgium ellen, de a lényeg szép
volt ﬁúk!
Az elődöntőket és a döntő mérkőzést is nézzük Dorogon, az Otthon téren!

2016. JÚLIUS

MEGYÉNK EGYETLEN NB II-ES
CSAPATA A DOROGI FC!

gyalog- és kerékpárútra.
- kerékpársávban: ha van az úton felfestett kerékpársáv, akkor csak ott szabad kerékpározni – kizárólag a mellette haladó járművekkel
azonos irányban.
- gyalogos-kerékpáros zónában: a bicikliseknek
kijelölt részen 20 km/órával, többi részén 10
km/órával.
- kerékpáros nyomon: az útra felfestett piktogram a javasolt pozíciót jelzi, el lehet térni tőle
– nem jelet külön sávot, nem jelent elsőbbséget!
- buszsávban: csak ott, ahol ezt tábla engedélyezi, akkor viszont csak ott szabad kerékpározni a buszforgalom zavarása nélkül.
- egyirányú utcában forgalommal szemben:
csak ott, ahol ezt kiegészítő tábla engedi.
- járdán: kizárólag akkor, ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan, illetve főútvonal melletti járdán 12 év alatti gyerekeknek – minden
egyéb esetben tilos a járdán biciklizni!
TILOS
- lakott területen kívül főútvonalról balra kanyarodni: az út jobb oldalán le kell szállni, és a
kerékpárt tolva szabad az úton átkelni;
- főútvonalon 12 év alatti gyerekeknek kerékpározni;
- elengedett kormánnyal kerékpározni;
- kerékpáron ülve állatot vezetni;
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- a kerékpárhoz oldalkocsit, a kerékpáros utánfutót kivéve bármilyen vontatmányt csatolni;
- kerékpárt más járművel vontatni;
- a kerékpáron egy méternél hosszabban túlnyúló tárgyat szállítani;
- kerékpározás közben kézben tartott készülékkel telefonálni.
VESZÉLYES HELYZETEK
TÚLZOTT MAGABIZTOSSÁG: ahol elsőbbségünk
van, ott is győződjünk meg arról, hogy megadták
nekünk az elsőbbséget!
KERÉKPÁRÚTON sem mindig a biciklisnek van
elsőbbsége! Zebrán a gyalogosoké az elsőbbség,
kereszteződésekben a többi járműre vonatkozó
elsőbbségi szabályok vonatkoznak a kerékpárokra is.
GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚTON számítsunk a gyalogosok, kutyák váratlan irányváltásaira.
GYALOGÁTKELŐHELYEN átbiciklizni tilos, csak a
kerékpárt tolva szabad átkelni.
SŰRŰ FORGALOMBAN a mozgó autók között
szlalomozni tilos és életveszélyes, a biciklis csak
az út jobb szélén haladhat.
CSOMAGSZÁLLÍTÁS: csak olyan csomag szállítható, amely a kormányzást nem akadályozza.
FÜLHALLGATÓVAL tilos kerékpározni!
Balesetmentes közlekedést kíván a Dorogi Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottsága
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“Jön a
Lady’s Day!
WHRWWOHV]HO"´

FITNESS MINDEN MENNYISÉG
É | GYEREKPROGRAMOK
KIÁLLÍTÓK | TOVÁBBI MEGLEPETÉSEK
+HO\V]tQ'RURJ1LSO6WHIiQLD8V]RGD_,GĞSRQWM~OLXV
Belépés ingyenes!

A Dorogi Védőnői Szolgálat
szeretettel vár minden 0-6 éves
korú gyermeket és szüleiket a
hagyományos

ANYATEJES VILÁGNAPRA!
Helyszín: Petőﬁ óvoda udvara
Időpont: 2016. augusztus 2. 16 óra

JÚLIUS
MÁRCIUS
PROGRAM
NEVE

RÉSZLETEK

IDŐPONT

HELYSZÍN

Senior
torna

Minden, ami torna! Szál- 4-én, hétfőn
ka Dórával.Ingyenes!
9:00-10:00

Nipl
Stefánia
Uszoda

Lady’s
Day

Erre a programra a hölgyeket várjuk. Ingyenes!

június 9.
(szombat)
9:00-10:00

Kristály
Szépségház

Spinning

Teremben kerékpározhat Boros Andreával!
Ingyenes!

június 29.
(péntek)
9:00-10:00

Energy
Fitness

AUGUSZTUS
MÁRCIUS

-

PROGRAM
NEVE

RÉSZLETEK

IDŐPONT

HELYSZÍN

Torna a
vízben

Vízi torna Szenczi Zsuzsával. Ingyenes!

aug.1-én,
hétfőn 9:0010:00

Nipl
Stefánia
Uszoda

Köredzés

Szárazföldi torna. Boros
Andrea irányításával.
Ingyenes!

aug. 11.
(csüt.) 9:0010:00

Nipl
Stefánia
Uszoda

Maszszázs

Kolkopf zita 15 perces,
felfrissítő masszázsa.
Ingyenes!

aug. 19-én.
(péntek)
9:00-12:00

Levendula
Masszázs
Stúdió

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