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Modellőrület: Nagyszerű gyerMekNap kicsikNek és örök 
gyerekekNek az otthoN téreN

Különleges nap várt Dorogon mindenkire a 
Modellőrület! Gyermeknap 2016. rendez-

vényén. Május utolsó vasárnapján, a gyermekek 
ünnepén az Otthon teret zsongó zsibongóvá vál-
toztattuk. Gépek dübörgése, kamion felvonulás, 

buggy-k, gyorsulási bemutatók. A hatalmas gép-
arzenál simán elfért a téren, hiszen a méretará-
nyos, hosszú hónapok alatt készült járművek az 
eredetik kicsinyített másai voltak. A Baumit sá-
torban munkagép bemutatók demonstrálták a 
munkafolyamatokat, a medencében kotróhajók, 
tűzoltóhajók modellezői mutatták meg, mit tud-
nak a nagyok – az ország legnagyobb modellező 
egyesületei!

A művelődési ház udvarán pedig gyorsulási 
versenyeket láthattunk. És a lényeg: mindebbe 
belekóstolhattak a gyerekek is, hiszen a Kipró-
bálom kuponokkal az irányítást is magukhoz 
ragadhatták.

A parkban az óvónőknek és a családsegítőnek 
köszönhetően kreatív sarkok várták  a gyerkőcö-
ket, főleg a lányokat, de az ugrálóvár és a trambu-
lin is óriási népszerűségnek örvendett. 

A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület által 
szervezett nagyszerű nap végén dr. Tittmann Já-
nos polgármester átadta az iskolai modellépítő 
verseny díjazottjainak járó, az önkormányzat és a 
Baumit Kft. által felajánlott ajándékcsomagokat. 

Az önkormányzat és az 
alapításának 100. évfor-

dulóját ünneplő Petőfi iskola 
volt a házigazdája a Pedagó-
gusnapnak, amelyet a Dorogi 
József Attila Művelődési Ház-
ban rendeztek meg május 27-
én.

Nyitányként a Dorogi Galé-
riában a jubiláló intézmény 
igazgatója, Jászberényi Károly 
megnyitotta az iskola művész-
tanárainak és volt diákjainak 
alkotásaiból rendezett, Petőfi-
sek voltunk című tárlatot, majd a szín-
házteremben dr. Tittmann János pol-
gármester mondott ünnepi köszöntőt. 
Ennek keretében méltatta a nyugdíjba 

vonuló Dankó József, a Zrínyi iskola 
vezetője pedagógiai és közéleti mun-
kásságát, majd köszönetképpen a kép-
viselő-testület nevében Elismerő Em-
léklapot adott át számára. 

A képviselő-testület döntése 
alapján Az Év Pedagógusa dí-
jat az idén Nagy Lajosné, a Do-
rogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános 
Iskola Zrínyi Ilona Tagiskola pe-
dagógusa érdemelte ki, aki 1992 
óta erősíti a Zrínyi iskola csapa-
tát. A díjátadás után a nyugdíjba 
vonuló pedagógusokat virágcso-

korral búcsúztatta dr. Tittmann 
János.

Az ünnepség folytatásaként 
Kovács Lajos író, helytörténész 
100 éve építették bányászgye-
rekeknek című – a Petőfi iskola 
történetét feldolgozó – könyvét 
mutatta be. A Pedagógusnap 
volt petőfis diákok ünnepi kon-
certjével zárult: fellépett Len-
csés Lajos oboaművész (akit 
zongorán Kálvin Balázs kísért) 
és Schreck Ferenc jazz harso-
na művész és társai.

Az ünnepi eseményt széles körű osz-
tálytalálkozó, fáklyás felvonulás és tűzi-
játék zárta a 100 éves Petőfi iskolánál. 

100 éves a petőfi: pedagógusNapi koNcert és díjátadó
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Műfüves pálya avató, koNfereNcia  
és kortárs kiállítás az európa NapoN 

Műfüves pályaavató, 
kiállítás-megnyitó, 

magvas gondolatok a kultú-
ráról és karmesteri búcsú 
színesítette az idei Európa 
Nap – a Párbeszéd Napja 
nagyszabású rendezvényso-
rozatát május 7-én Dorogon. 
A programokat Dorog test-
vértelepüléseinek delegá-
ciói, a wendlingeni, a zsérei 
és a felsőboldogfalvai város-
atyák is megtisztelték. 

A Buzánszky Jenő Stadion 
megújult műfüves pályájá-
nak átadási ünnepsége nyi-
totta meg a hagyományos 
Európa Nap – a Párbeszéd 
Napja dorogi rendezvény-
sorozatát. Az ünnepségen 

részt vett dr. Völner Pál ál-
lamtitkár, Popovics György  
megyei közgyűlés elnöke és 
Horváth-Szeder Gábor járási 

hivatalvezető is. 
A mintegy harminc millió 

forintos tavaszi beruházás 
eredményeként a legkorsze-
rűbb technológiával meg-
újult a csaknem másfél év-
tizede létesített pálya, Dorog 
Város Önkormányzatának, a 
helyi és térségi vállalkozá-
sok támogatásának köszön-
hetően. Köszöntőt mondott 
a pályaavatón dr. Tittmann 

János polgár-
mester, majd 
Khéner László 
az MLSZ me-
gyei igazgatója 
szólt a meg-
je lentekhez , 
a Bozsik Ku-
pára érkezett 
k ö r n y é k b e l i 
u t á n p ó t l á s 
foc is tákhoz . 
Mayer László, 
az NB II kü-
szöbén álló Dorogi FC elnö-
ke kiemelte: - Klubunkban 
mintegy kettőszáz utánpótlás 
korú labdarúgó sportol. Szá-
mukra készült elsősorban az 
országban egyedülálló tech-

nológiával létesített 
műfüves pálya, ahol 
az U9-U13-as korosz-
tály edzésére, kispá-
lyás versenyeztetésé-
re és a Bozsik tornák 
megtartására nyílik 
kiváló lehetőség. 

Az Európa Nap 
programsorozata a 
művelődési házban 
folytatódott a Dorog-
hoz kötődő Hérics 

Nándor: Kortársaim című 
kiállításának megnyitójával.  
Szemadám György Munká-
csy-díjas művész nyitotta 

meg a mintegy kettő-
száz jelenlévő előtt a 
tárlatot.  – Elképesztő 
tisztelet, érzelemgazdag 
szeretet jellemzi a por-
tréképeket – mondta a 
sokféle technikával 
alkotó művész kiállí-
tásáról Szemadám.

Dr. Tittmann János 
polgármester aján-
dékkal köszöntötte 
a 60. születésnapját 
ü n n e p l ő 

művészt és fele-
ségét.

Az Európa Nap 
– a Párbeszéd 
Napja rendezvé-
nye a konferen-
ciateremben a Pro 
Urbe díjak átadá-
sával folytatódott.  
Dorog Város Kép-
viselő-testülete a 
város lakossága 

nevében Pro Urbe díjjal tün-
tette ki Szenczi Gyulát, aki a 
Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Osztályának negyed 
évszázada vezetője és Bartl 
Ildikó vezető főtanácsost.

A hagyományokhoz híven az 
idén is egy jelentős témában 
hívták párbeszéd-
re a konferencián 
megjelenteket. A 
Kultúrák egymás 
mellett, egymás 
ellen, egymásért 
témakört dr. Csor-
ba László, a Ma-
gyar Nemzeti Mú-
zeum főigazgatója 
és dr. Gábor György 
filozófus, az MTA 
Filozófiai Kutatóin-
tézetének tudomá-
nyos főmunkatársa 
boncolgatta. Dr. 
Tittmann János polgármes-
ter vezette a beszélgetés.

A magasröptű gondola-
tok után az Otthon téren a 
wendlingeni polgármester 
tűzoltóautót ajándékozott 
Dorog másik testvértelepü-
lése, Felsőboldogfalva pol-
gármesterének, Sándor Jó-
zsefnek. 

Az Európa Nap este a ha-
gyományos Tavaszi kon-

certtel zárult, a Dorogi Né-
met Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Bányászzenekará-
nak közreműködésével.

Dorog Város Képviselő-tes-
tülete Elismerő Emléklapot 
adományozott Zagyi István 
karmester részére, a bá-

nyászzenekar több évtizeden 
keresztül tartó kimagasló 
művészeti vezetése elisme-
réseként. A karmestertől 
elbúcsúzott a zenekar veze-
tősége is, akik arany karmes-
terpálcával fogadták örökös 
tiszteletbeli karmesterüknek 
Zagyit. A közönség előtt be-
mutatták az új vezetőt Hoós 
Sándor személyében, akinek 
jelképesen karmesterpálcát 
ajándékozott Dorog városve-

zetője.
Az Európa Nap előt-

ti és utáni héten cse-
rediákok vendéges-
kedtek városunkban. 
A Wendlingenből, 
Felsőboldogfalváról és 
Zséréről érkezett ta-
nulók színes progra-
mokon vehettek részt 
az őket fogadó dorogi 
diákokkal együtt.
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szuper prograMok, 

élMéNydús Nap

Kürtőskalács-sütés, könyvjelző ké-
szítés, rejtvényfejtés, agyagozás, ro-

vásírás, homokkép készítés, tányérfestés, 
sárkánykészítés, kavicsfestés, ablakdísz ké-
szítés, érmekészítés, főzőcske, fafaragás, 
lábtenisz, csocsóbajnokság, kémiai kísérle-
tek, számítógépes játékok, pingpong-bajnok-
ság, malom verseny, ki mit tud? az alsósok-
nak, a felsősöknek pedig évfolyam-vetélkedő, 
illetve a már lassan hagyománnyá váló műsor 
a pedagógusoktól. Igazán színes programok 
várták a diákokat az idei Eötvös-napokon is!

reMekeltek a kutató gyerekek

A  Kutató Gyerekek 
Tudományos Kon-

ferenciája (KGYTK) orszá-
gos döntőjében, remekel-
tek a dorogiak. Csizmadia 
Dóra: 1. díj, Zimmerer 
Blanka kiemelt 1. díj, Saj-
tos Liliána 1. díj,

Zörényi Glória Afrodite 
1. díj, Mohamed Alex Csa-
ba III. díj, Demeter Kata II. 
díj (Kovács Klára felkészí-
tő), Bauer Nóra kiemelt 1. díj (Kovács Lajos felkészítő), Vörös Attila III. 
díj, (Dankó József felkészítő). A képen nem látható: Bauer Molli Lara 
II. díj. 

grafikák, festMéNyek, 
kollázsok a gáthybaN

 

Számos technikával készült gyermek-re-
mekből nyílt tárlat a Gáthy Zoltán Városi 

Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban május 
25-én. Az Eötvös, a Petőfi és a Zrínyi tagisko-
lák tanulói – Kapa Melinda, Kolonics Péter és 
P. Tóth Major Krisztina rajztanárok vezetésé-
vel – több hónapja készültek a kiállításra. Dr. 
Tittmann János polgármester nyitotta meg a 
tárlatot, miután a Kovács Fódi Krisztina ve-
zette zrínyis kórus csodálatos énekével kö-
szöntötte az érdeklődőket.

virágdíszbeN a zríNyi iskola

A Madarak és Fák 
Napját a Zrínyi is-

kolában növényültetéssel 
ünnepelték. Az összes ta-
nuló cserepekkel, muskát-
li ládákkal járult hozzá a 
nemes akcióhoz, amelyre 
immár hagyományosan a 
Juhos Kertészettől kapott 
ajándék egynyári és évelő 
virágok növények tettek fel 
a koronát. A gyerekek által ültetett virágok az iskola udvarát, bejáratát 
díszítik mától. 

petőfis gyerMekNap star 
Wars szereplőkkel

Tortaevés, díjátadó, Sic Transit koncert, 
kézműves foglalkozások, csúszda, lovag-

lás, logikai játékok, versenyek, kisvonatozás, 
3D filmvetítés, és mindez a STAR WARS sze-
replőivel! Jobbnál jobb programok várták a 
100 éves intézmény tanulóit a gyermeknapon 
a Petőfi iskolában.
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testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről dön-

tött május 27-én
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb ese-
ményekről 

2.) Dorog Város Önkormányzatának az épített és természeti 
környezet helyi védelméről szóló 6/2013.(III.28.) önkor-
mányzati rendelet módosítása 

3.) Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról Szóló 14/2009 
(XI.11.) Önkormányzati rendelet módosítása.

4.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása 

5.) Vételi ajánlat a Dorog belterület hrsz: 1518/12-ú ingatlanra 
6.) SB-DIP Ingatlanforgalmazó Kft. telekadó tartozás rendezé-

sére tett egyezségi javaslata 
7.) A 2016. évi nyári napközi megszervezése 
8.) Megállapodások a Kincstári Szervezet és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési 
szervek között 

9.) Kezességvállalási nyilatkozat 
10.) Városi leader program 
11.) Petőfi Sándor Általános Iskola Téli Sport Alapítványának tá-

mogatása 
12.) A Buzánszky Jenő Stadion felújítása támogatásának kérel-

me 
13.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 

döntések 2015. évi teljesítéséről 
14.)  Beszámoló a Jegyző átruházott hatáskörében hozott dön-

tések 2015. évi teljesítéséről 
15.) „Dorog, Bányászkörönd parkolósáv, járda és felszíni vízel-

vezetés felújítása és egyéb járulékos munkák” tárgyú köz-
beszerzési eljárás lezárása 

16.) „Dorog, Petőfi Sándor tagiskola tetőfelújítása” tárgyú közbe-
szerzési eljárás lezárása 

zárt ülés:
1.) Javaslat az „Év Egészségügyi dolgozója” díjra 

dorog levegőjéNek MiNősége 
Április 23-május 22. 

1. Kéndioxid (so2)átlagértéke:  3,63 μg/m3 
előírt határértéke: 125 μg/m3 
a mért átlag a határérték: 2,91 %-a

2. Nirogénoxid (No2) átlagértéke: 11,90 μg/m3 

előírt határértéke: 85 μg/m3 
a mért átlag a határérték:  14,00 %-a

3. szénmonoxid (Co) átlagértéke:  453,33 μg/m3 

előírt határérték:  5.000 μg/m3 
a mért átlag a határérték: 9,07 %-a

4.Ózon (o3) átlagértéke: 77,67 μg/m3 
előírt határérték: 120 μg/m3 
a mért átlag a határérték:  64,72 %-a

5. Ülepedő por (Pm10)  
átlagértéke:  16,07 μg/m3 
előírt határértéke:  50,00 μg/m3 
a mért átlag a határérték:  32,13 %-a

Határérték túllépés nem történt. 

FoGADÓNAP
DR. TITTmANN JáNos polgármester
DEáK FERENC alpolgármester és 
KECsKÉsNÉ PATos szILvIA jegyző 2016. 06. 23-án 8-12 óra kö-
zött tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPvIsELŐK FoGADÓÓRáI
BÉREs TIBoRNÉ önkormányzati képviselő június hónapban telefo-
non, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés alapján tartja 
fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési Házban. Egyeztetés: 
30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BoKRos LászLÓ önkormányzati képviselő házhoz megy június 8-án 
a Határ úton és a Hegyalja úton, valamint 22-én a Sándor utcában 
16-17 óra között. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRás önkormányzati képviselő minden hónap első kedd-
jén 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
JászBERÉNyI KáRoLy önkormányzati képviselő minden hónap 
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolá-
ban. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
PoLoNyI zsoLT önkormányzati képviselő június hónapban telefo-
non, 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 (Intézmények 
Házával szemben). A képviselő telefonon is elérhető: 70/602-2985

dorogi diákok az ezeréves 
határ MeNtéN 

Május 3-án a 
dorogi Eöt-

vös iskola negyvenegy 
hetedikes tanulója 
indult öt pedagógus 
kíséretében Erdélybe 
a Határtalanul! pá-
lyázat keretében. Az 
ötnapos, 1920 km-
es tanulmányúton 
Erdély természeti 
kincseivel, építészeti nevezetességeivel és a magyarság életé-
vel ismerkedtek. Kolozsvár látnivalói után versekkel emlékeztek 
nagy magyarjainkra a Házsongárdi temetőben, megkoszorúzták 
Petőfi-emlékművét Fehéregyházán. Szívélyes fogadtatásban ré-
szesültek Székelyszentléleken, majd Dorog testvértelepülésén, 
Felsőboldogfalván, ahol találkoztak az iskola tanulóival. Ezt kö-
vette a székely kapuiról nevezetes Máréfalva, a borvízéről híres 
Homoródfürdő és a székelység egy tragédiáját emlékművel őrző 
Madéfalva. A Gyimesek völgyében Hidegségpataka adott otthont 
számukra három napon át. Innen indultak a Gyilkos-tóhoz, a Bé-
kás-szoros szurdokvölgyébe. Gyimesbükkön az ezeréves határ-
nál rendhagyó történelemórán vettek részt, majd a csíksomlyói 
kegytemplom, a pünkösdi zarándoklat helyszíne és a csíkszeredai 
Makovecz-templom következett. Felejthetetlen élményt jelentett 
a lovas kocsin való utazás egy esztenára, valamint egy óriási túra 
a hegygerincre. A záró esten a helyi iskolások hagyományőrző 
táncokat mutattak be, melyet a dorogi diákokkal közös tánc- és 
népdaltanulás követett. Az út során megtapasztalhatták az itt 
élők magyarságtudatát, ragaszkodását kultúrájukhoz. Hazafelé 
nem maradhatott ki Székelyudvarhely szoborparkja, Szejkefürdőn 
Orbán Balázs sírja, Korondon a fazekasok boltja, Farkaslakán Ta-
mási Áron-emlékműve. A Király-hágón megállva vettek búcsút 
Erdélytől.     Ny-néTM

Dorog Város Képviselő-testülete  
nevében tisztelettel meghívjuk Önt

az Év eGÉszsÉGüGyi dolGozója díj  
átadási ünnepsÉGÉre

június 29-én 17 órára a művelődési házba!
Közreműködik a Pachelbel vonós együttes.
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A Sárvár csapatát fogadta a 
Buzánszky Jenő Stadionban a 

Dorogi FC május 29-én, a tavaszi fordu-
ló utolsó hazai mérkőzésén. Az NB II. 
kapujában álló hazai gárda 2:0-ra verte 
a Vas megyei csapatot. Most is meg-
mutatkozott, ami egész évben erőssé-
ge volt a Dorognak:  a CSAPATEGYSÉG! 

A lelátók megteltek szurkolókkal, 
akik a mérkőzés végén örömünnepet 
tartottak. A Dorogi FC csapata kivívta a 
jogot, hogy a jövő évi bajnokságban az 
NB II-ben szerepeljen, ezzel beteljesít-
ve Dorog és környéke labdarúgást sze-
rető szurkolóinak régi vágyát. Ez a si-
ker egy hosszútávú, több éve tervezett 

munka eredménye, melynek köszön-
hetően sokat javult az egyesület meg-
ítélése, nőtt a klubban végzett szakmai 
munka színvonala. 

A tavaszi idény legjobb játékosa ezút-
tal Fürjes Ádám lett, akit a mérkőzés 
elején köszöntöttek.

beérett az egész éves MuNka! Nb ii-be jutott a dorogi fc!

dorogi túra7: a sasfészekig 
gyalogoltak az uszodától

Ragyogó napsütésben kirándultak a III. Dorogi 
Túra7 résztvevői május 21-én. A leghosszabb, 

12 km-es túrát, amely a Nipl Stefánia Uszodától indult, 
mintegy 120-an teljesítették. A rövidebb túrákat a Négy 
Holdak parkolaóból szintén sokan gyalogolták végig. 
A fekete-hegyi Sasfészek turistaháznál ismét jó kedvű 
közösség pihenhette ki a fáradalmakat, ahogyan tették 
azt tavaly is.

Nyílt hétvége és barlaNgász- 
üNNep sátorkőpusztáN

A tavalyi siker után a Benedek Endre Barlangkutató és 
Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) idén újfent meg-

rendezi nyílt hétvégéit a Sátorkőpusztai-barlangnál. Az első 
lehetőség a július 30-31-i hétvégén adódik a dorogi lakosok 
számára.

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványának 
támogatásával megvalósuló programra minden 10 életévét 
betöltött dorogit várnak a barlangászok (a jogosultságot lak-
címkártyával kell igazolni).

A csoportokat (10-15 fős turnusokra osztva) előzetes beje-
lentkezés alapján állítják össze.

A barlangtúrához zárt lábbeli, hosszúnadrág és pulóver 
szükséges. A barlang a 117-es úton lévő parkolótól 15 perces 
sétával közelíthető meg. 

A túrára jelentkezni a 20 396-7386 és a 20 368-6378-as tele-
fonszámokon lehet.

Október 22-én, a feltárásának 70. évfordulóját ünneplő 
Sátorkőpusztai-barlang kapcsán konferenciával egybekö-
tött ünnepséget szerveznek a BEBTE tagjai. Az érdekes té-
mákat felvonultató, nemcsak szakmai közönséget invitáló 
rendezvényre a művelődési ház konferenciatermében kerül 
sor, majd emléktábla avatás zajlik. Ez utóbbi helyszíne a 
Sátorkőpusztai-barlang lesz. Az esemény apropóján új ki-
adással jelenik meg a Sátorkőpusztai-barlang monográfiá-
ja (első kiadása 2010-ben volt), amely már előjegyezhető a 
bebte@index.hu e-mail címen. A rendezvényről bővebben a 
Közhírré Tétetik augusztusi számában olvashatnak.
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KÖzHÍRRÉ TÉTETIK DoRoGoN

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

Masszázs Kolkopf Zita 15 perces masz-
százzsal segít Önnek felfris-
sülni. A részvétel ingyenes!

június 2.  
(csütörtök)
9:00-12:00

Levendula 
Masszázs
Stúdió

Pilates Pilates torna Kummer Balázs-
zsal. A belépés ingyenes!

június 14. (kedd)
15:00-16:00

Kristály 
Szépségház

Tornázzon 
vízben!

Vízi torna Szenczi Zsuzsával.
A belépés ingyenes!

június 25. 
(szombat)
10:00-11:00

Nipl Stefá-
nia Uszoda

JúNIus

2016. ápri-
lis 13-má-

jus 20. között 
rendezte meg az 
MH Hadkiegé-
szítő és Közpon-
ti Nyilvántartó 
Parancsnokság 
a Toborzó 
Országfutást. A 
2016 kilométe-
res, több mint 
kétszáz telepü-
lés érintésével 
folyó futás során érintett településeken a katonák a helyi 
iskolák és intézmények bevonásával mozgósítják a la-
kosságot, hogy velük együtt fussanak, és így hangsúlyoz-
zák az egészséges életmód fontosságát. Dorogra május 
17-én 15 órakor érkeztek a futók, ahol a helyi gimnazis-
ták is csatlakoztak a mozgalomhoz. Dr. Tittmann János 
polgármester az Otthon téren felkötötte Dorog Város 
szalagját a városokat jelképező szalagos pálcára.

Négy Nap, száz dobás, 
96 verseNyző

Ötödik alkalommal rendezték meg a Comp-L 
Számítástechnika Teke Kupát.

Ezúttal 100 dobásos, páros tandem versenyt hirdettek, amelynek 
érdekessége, 
hogy egy sávon a párok egymást felváltva gurítottak, így egyszerre 
négyen voltak a pályán.
A versenyre ezúttal a környékbeli sportolókon kívül Győrből, Tatáról, 
Budapestről is érkeztek dobók, összesen 96-an.
A négy napos küzdelemsorozat végeredménye:
vEGyEs PáRos:

1.  Bíró Kriszta - Filip Attila                    Döntögetők       484 fa
2.  Ácsné Marcsi - Nádasdi Tibor     Golyószórók   402
3.  Sipos Szandi - Lampert Roland     Törekvés           399
4.  Csatlós Éva - Kinka Ferenc           Richter              397
5.  Németh Kriszta - Jaskó Gábor      Suzuki             393

FÉRFI PáRos:
1.  Molnár Tamás - Prommer István  Tofi T.        433 fa
2.  Karcz Jenő - Vági Péter             Comp-L     423
3.  Balla János - Tamás Mátyás       Győr         414
4.  Tertsch Miklós - Csuha Krisztián   Comp-L   405
5.  Kohl Ferenc - Gurin Tibor          Dorogi ESE 403

További részletek: www.dorogiteke.hu
sIKER Az oRszáGos DÖNTŐN
A 2016-os MAGYAR ISKOLAI egyéni tekebajnokság döntőjét Buda-
pesten a Fradi pályán rendezték meg.
Két Dorogi ESE versenyző került a döntőbe, és nagyszerű eredményt 
értek el. Cicodeica Jenifer a korosztályában második helyezést érte 
el, Máté Viktor pedig harmadik lett.

eMléktáblát avattak 
buzáNszky jeNő házáNál

Az Aranycsapat Öröksége 
Alapítvány, az Ovi-Foci Köz-

hasznú Alapítvány és Dorog Város 
Önkormányzata május 7-én em-
léktáblát avatott Buzánszky Jenő 
Sándor utcai házánál, amely az 
Aranycsapat tagjának 53 évig volt 
otthona. 

Az emléktáblát ifj. Buzánszky 
Jenő leplezte le, majd koszo-
rút helyezett el a gránittábla alá 
többek között Khéner László, az 
MLSZ megyei igazgatója, Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnö-
ke, az Ovi-Foci Alapítvány elnöke, 
dr. Tittmann János polgármester, 
Mayer László, a Dorogi FC elnöke, 
dr. Bartalos József, a Dorogi Szén-
medence Sportjáért Közalapít-
vány elnökségi tagja és a szervező 
Aranycsapat Örökségéért Alapít-
vány főtitkára.

A 89 éves korában, 2015. január 11-én elhunyt 
Buzánszky Jenő az aranycsapat alapembere volt, így 
játszott az 1952-ben Helsinkiben olimpiai bajnok együt-
tesben, pályára lépett az évszázad mérkőzésén 1953-
ban Londonban, és mind az öt mérkőzésen szóhoz jutott 
az 1954-es svájci világbajnokságon, amelyen ezüstér-
met szerzett a válogatott. 2011 óta a nemzet sportolója 
volt, 2014 novemberében pedig beválasztották a Hal-
hatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe.

toborzó országfutás:  
dorogoN is csatlakoztak  

a giMNazistákaki vÉrt ad, Életet ad!
Városi véradást szervezet a  

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
Helyszíne: művelődési ház, dorog, otthon tér 1.

ideje: június 23. (csütörtök) 10.00-17.00 óra
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városMarketiNg 
gyéMáNt díjjal  

isMerték el 
 városuNkat!

Városmarketing Gyémánt Díjjal tüntette ki városunkat a 
Magyar Marketing Szövetség május 31-én. Budapesten, a 
Telekom Székházban megtartott díjátadó gálán Dorog mel-
lett például Szeged, Debrecen, Pécs, Miskolc, Győr és Buda-
pest XIII. kerülete vehetett át díjakat. Megyénkből Dorog vá-
rosmarketing tevékenysége mellett Tatát jutalmazták még. 

A Városmarketing Gyémánt Díjjal a sikeres és hatékony 
marketing megoldásokat, azok széles körű népszerűsítését 
ismerték el. A Magyar Marketing Szövetség szakmai elis-
merése, a „Városmarketing gyémánt 2016” védjegy, amelyet 
sajtómegjelenéseknél, eseményeknél használhat mostantól 
városunk. 

A Magyar Kultúra Napjára az idén a Retro térségi művésze-
ti pályázat és összművészeti fesztivállal készültünk. Óriási 
sikerén felbuzdulva Rendezvény–esemény kategóriába ne-
vezett a Városmarketing Iroda a fesztivállal, amelyet a leg-
magasabb szintű szakmai szervezet gyémánt díjjal ismert 
el. Közös munka, nyitottság, széleskörű részvétel: tény Do-
rog színesedik.

Városunk fejlesztése, ismertségünk és elismertségünk nö-
velése mellett a legfontosabb, hogy a Dorogon és térségünk-
ben élők jól érezzék magukat! 


