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FILMSZAKADÁS:
HÉTFŐ UTÁN ECETES
VASÁRNAP,
SPIRÁL MASZK,
MAJD ÖTÓRAI TEA
2-3. oldal

Disznótoros ínyencségek

Zrínyis sikerek

Kezdődik az útfelújítás

Díjazott kézilabdások

4. oldal

5. oldal

6. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

A RETRO JEGYÉBEN TELT VÁROSUNKBAN A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Díjátadó, kiállításmegnyitó, majd zenei, irodalmi és tánc gála a Himnusz születésnapján

A

Magyar Kultúra Napja dorogi
rendezvénye, a „RETRO” című
térségi, művészeti pályázat jegyében
telt január 22-én. A pályázatot még
tavaly nyáron írta ki Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
azzal a szándékkal, hogy teret nyisson az amatőr és proﬁ alkotóknak. A
neves zsűri – Kaposi Endre képzőművész, Balla András fotóművész, Brassai
Gabriella festőművész, Lencsés Lajos
oboaművész Vörös István írásművész,
Csíkszentmihályi Róbert érem- és
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szobrászművész, Szász Dániel táncoskoreográfus és Tettamanti Béla képzőművész - által kiválasztott alkotásokból kiállítás nyílt a Dorogi Galériában,
majd gálaműsor keretében megtartották a tánc-, zenei és írásművészeti bemutatókat a színházteremben.
Dr. Tittmann János polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd
Tettamanti Béla képzőművész értékelte a pályamunkákat. Az Esztergom
és Dorog térségében élőknek meghirdetett pályázatra 85 alkotás érkezett
be. A 24 érintett település közül 15-ből
nyújtottak be pályaműveket.
Dr. Tittmann János először a zsűri
tagjainak emléklapokat adott át, megköszönve munkájukat, majd a Retro
nyertesei vehették át az okleveleket és
a kategóriánkénti 200 000 forintos díjat.
A Retro pályázat díjazottjai:
Képzőművészet kategória nyertese,
Kapa Melinda: „Hétfő” című festménye.
Fotóművészet kategória nyertese,
Radócz Balázs: „Filmszakadás” – Egy
kertmozi utóélete című alkotása.
Táncművészet kategória nyertese
Puksa Tiborné dr. Nagy Margit (a Carmen táncegyüttes koreográfusa): „Ötórai tea” című produkciója.
Írásművészet kategória nyertese Szax
Berill: „Ecetes vasárnap” című verse.
Zeneművészet kategória nyertese,
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Lattmann Kristóf:„Spirál maszk” című
zeneműve.
A program első felének záró akkordjaként a közönség meghallgatta a kiállítás megtekintése közben Szendi
Ágnes – a zeneiskola tanárnőjének
– „Emlékezés” című darabját, melyet
szintén a Retro pályázatra írt; előadta maga a szerző pianínón, és Juhász
Jusztina fuvolán.
A Retro című térségi művészeti pályázat zene-, írás- és táncművészeti
kategóriáiból összeállított válogatása
gálaműsor keretében folytatódott a
színházteremben.
Elsőnek a zeneművészet kategória
győztesének, Lattmann Kristófnak:
„Spirál maszk” című művét hallhatta a
közönség, majd Millei Rita: „Az ernyő”
című írását olvasta fel Járfás Ágnes.
Bartl János: „A bányászgyerek” című
versét a szerző előadásában hallhatták. A táncművészet kategória győztese, Puksa Tiborné dr. Nagy Margit által
koreografált „Ötórai tea” című produkciót is láthatták a Carmen táncegyüttes
előadásában. Kele Fodor Ákos: „Partifecskék, tangapapucsok” című szinopszisának részlete után az írásművészet
kategória győztese, Szax Berill előadta
„Ecetes vasárnap” című versét.
A Magyar Kultúra Napjának dorogi
rendezvényét Lattmann Kristóf és zenekara zárta.

M. T.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

BEMUTATKOZNAK A RETRO TÉRSÉGI MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT NYERTESEI

M

indenki szeret nosztalgiázni,

a Retro pályázat, úgy éreztem, ennek állít emléket – mondta
Kapa Melinda, a képzőművészet
kategória díjazottja a kiállítás
megnyitó után. – Témakeresés
közben gyermekkorom, a 70-es évek
emlékfoszlányai között kutattam,
amikor szinte fényképszerűen jöttek
elő az akkori élmények, a környezet
látványa, tárgyak enteriőr impresszumok. A TV akkortájt ikonikus szerepet töltött be, szerintem minden családnál, de a hétfői
adásszünet szinte már feledésbe merült a mostani csatornadömping, túlkínálat mellett. Ezért választottam ezt a témát, picit
rávilágítva a kor jellegzetes, ma már ízléstelen, mosolyognivaló
környezeti elemeivel fűszerezve.
A városi sportcsarnok szekkójának tervezője földrajz-rajz szakos diplomáját a Ho Shi Minh Tanárképző Főiskolán szerezte,
2001-től a Petőﬁ iskolában tanít. 2008-ban a párizsi világkiállításon hazánkat Kapa Melinda vezetésével a Petőﬁ iskola képviselte a Veolia Víz Rajzpályázat nyerteseként. 1989-től tagja a
Kernstok Károly Képzőművészeti Körnek, 1995-2005-ig a megyei Népművészeti Egyesületnek. Részt vesz a Magyar Rajztanárok Országos Szövetségének munkájában is. Kiállításai voltak Németországban, Romániában, Szerbiában, Esztergomban,
Tatabányán, Szentendrén, Hatvanban, Tokodon, Köveskálon és
több alkalommal városunkban. 2014-ben megkapta a „Nyergesújfalu Művésze” díjat.
A Fotóművészet kategória nyertesétől, Radócz Balázstól megtudtuk, hogy műszaki területen dolgozik Esztergomban. Gyermekkorától fényképez, de csak felnőtt fejjel találta meg benne
az alkotás és önkifejezés eszközét. - Tagja vagyok 1997-től az

Esztergomi Art Fotóstúdiónak, 2006-tól az Esztergomi Művészek
Céhének és 2008-tól a Magyar Fotóművészek Szövetségének –
mondta a díjátadás után. - A RETRO pályázatban nagyon
szerencsésnek tartom, hogy Dorog Város Önkormányzatának
képviselő-testülete, mint kiíró, több művészeti területről várta a
pályaműveket, és összművészeti rendszerben gondolkodott. Fontosnak tarom, hogy „kész” kiállításra alkalmas alkotásokat várt
a pályázatra, és így nem zárta ki azok körét, akik hagyományos
eljárással készült képeket készítenek, mint ahogy én is. A zsűritagok
kiválasztása, rangot adott az eseménynek, és a díjazással hozzájárult,
hogy további alkotások szülessenek.
Kívánom a rendezőknek, hogy
hagyományt teremtsenek ezzel a
fesztivállal, és például szolgáljanak
más városoknak is. Filmszakadás,
egy kertmozi utóélete című képem
egy régi kertmozi falának beszédes
elmúlása. A „vetítőfal” és a régi
Moszkvicson gyönyörűen látszik az
idő vas foga, az életet az elmúlás
felett csak a kisfiú jeleníti meg a
meseszerű díszletek között. Három
hónapos szervező munka után
készítettem el a díjnyertes képet.
Puksa Tiborné dr. Nagy Margit, a
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táncművészeti kategória győztese 1989 óta tanít táncot. A CARMEN Táncművészeti és Sporttáncegyüttes vezetője immár 26
éve. - Kollégáimmal (Szeibertné Csékei Brigitta, Návrádi Nóra,

Mitter Renáta, Kaló Judit , Sárközy Ágnes, Csányi Balázs) együtt
azon dolgozunk, hogy a tanítványaink komplex táncművészeti és
sporttánc-képzésben részesüljenek. Nálunk a balettól a breakig több
mint 10 táncstílussal ismerkedhetnek meg a gyerekek, felnőttek egyaránt. Ezt a sokszínűséget szerettük volna megmutatni Ötórai tea
című produkciónkkal is. Táncosaink közül többen Bajnokságrendszerben versenyeznek több szövetségnél is és az ott elért ranglistaeredmények alapján rendszeresen 25-40 fő közötti létszámmal
képviselhetik országunkat a nemzetközi versenyeken! Több világ,
illetve Európa bajnokkal is büszkélkedhetünk. 2014-ben két ezüst,
három bronzérmet szereztünk világbajnokságon, illetve Európa bajnokságon, 2015-ben pedig egy bronzéremmel térhettünk haza Ostravából, a világbajnokságról! Rendszeresen részt veszünk a Magyar Táncpedagógusok Országos szövetsége
által kiírt Táncművészeti Fesztiválokon
számos előkelő díjjal rendelkezünk. Legutóbb az Alapfokú Táncművészeti
Iskolák között civil szervezetként ezüst
minősítést kaptunk. Minden évben létrehozunk a táncosainkkal és pedagógusainkkal egy táncszínházi előadást is melynek
az esztergomi Várszínház ad otthont.
Az írásművészet kategória győztese, Szax Berill formatervező, graﬁkusként dolgozik. - Az írás még egészen
friss dolog az életemben. A MoholyNagy Művészeti Egyetemen, diplomamunkaként készítettem a Mesélő könnycseppek című, a gyász feldolgozásában segítő kis könyvnaplót,
amelyben saját írásaim is jelen vannak. A beszéd nem tartozik az
erősségeim közé, sokkal inkább írásban tudom kifejezni önmagam.
Viszonylag sokszor térek vissza az emlékeimhez, szeretem felidézni
a múlt pillanatait, a régi fényképek között kutatni. Talán emiatt
gondoltam úgy, hogy a RETRO ilyen szempontból testhezálló pályázat számomra. A múltba való visszatekintés nekem elsősorban
azt az időszakot jelenti, amikor még a nagyszüleim velünk voltak.
Valahogy természetes volt, hogy róluk
fog szólni írásom. Az Ecetes vasárnap
című versem nagyon személyes téma,
de emellett, úgy gondolom, mások
számára is emlékeket idézhet fel a szeretett szülőkről, nagyszülőkről.
Lattmann Kristóf, a zeneművészeti
kategória nyertese hét évesen kezdett zongorázni a dorogi zeneiskolában. Először klasszikus darabokkal,
majd az érettségi után a Kőbányai
Zenei Stúdióban megismerkedett a
könnyűzene és a jazz műfajokkal. -

Gyakorlatilag a hétköznapokban is a
zenével foglalkozom, az utóbbi 2 és fél
évet egy óceánjárón töltöttem zenészként, kisebb-nagyobb magszakításokkal. Előtte hotelekben játszottam és budapesti klubokban. A
Spirál maszk című dalom, amit beküldtem a pályázatra, bár első
hallásra nem hallatszódik “retro”-nak de mégis gyermekkorom dorogi emlékeimből táplálkoztam, amikor dolgoztam rajta.
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ÍNYENCSÉGEK, NÓTA, TÁNC VÁRT MINDENKIT A SVÁB DISZNÓVÁGÁSON
Toroskáposzta, savanyú máj, pecsenyék rétesek és a fűszeres forralt bor csábította a vendégeket
Ragyogó időjárás, szinte tavaszias idő köszöntötte a Sváb disznóvágásra érkezőket január 30-án Dorogon. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és Dorog Város Önkormányzata hívta életre a kezdeményezést, hogy találkozási pontot, játéklehetőséget és
sváb gasztronómiai élményeket kínáljon a tájházba érkezőknek.
senyen elnyerte az adható legmagasabb fokozatot, az „Arany
Rozmaring” díjat, és abszolút győztesként a Fesztivál díjat is
ők érdemelték ki! Csipke Ágnes és Szezech Bora ugyanazon
a versenyen Kiemelt Arany minősítést kapott. A lányok sorba
álltak, hogy fellépésük után megnézhessék a kolbásztöltés
ceremóniáját is. A csengő gyermekéneket a gőzölgő savanyú
máj követte. Dorogon erős sváb közösség él, akik nyitottságukat mivel sem bizonyíthatták jobban, mint azzal, hogy mindenkit vendégül láttak, aki betért hozzájuk az eredeti sváb házba,
amelyet a Hauck család épített a főúton és később (1999-ben) a
dorogi önkormányzat vásárolt meg azzal a céllal, hogy helytörténeti emlékházat alakítsanak ki a 300 éves múltra visszatekintő együttélés emlékeinek bemutatására. Érkeztek is a dorogiak
mellett Pilismarótról, Tátról, Leányvárról, Csolnokról is sokan,
hogy kóstoljanak, táncoljanak és hamisítatlan sváb fesztivál
hangulatot varázsoljanak a szőlőprés, a kút és a verandás ház
közötti udvarra.
Délben az asszonykórus lépett a színpadra, a vendégekkel közösen énekelték a hagyományos nótákat. A rétesek, a toroskáposzta mindenkit elvarázsolt, ahogy később a Sváb Party kon-

N

emzetiségi ruhába öltözött, kötényes asszonyok fogadták a rénfán lógó oldalszalonnák, sonkák mellett a
vendégeket, akik már 10 órakor szép számmal megjelentek a
Német Nemzetiségi Tájház udvarán. Dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a megjelenteket. - Régi sváb hagyományt
szeretnénk feleleveníteni rendezvényünkkel. Elődeink két alkalommal vágtak disznót egy évben. Karácsony előtt, hogy az
ünnepi asztalra ﬁnomságok készülhessenek és a farsang időszakában, hogy a mulatozás idejére, és a böjtöt követően előkerülhessenek a kamrából a laktató ételek. Farsangi disznóvágásunkból a február 6-án tartandó sváb bálon is kóstolót kapnak
majd a vendégek. Érezzék jól magukat! – kívánta mindenkinek
a városvezető.
A gyermekkórus zengő dalait Kovácsné Fódi Krisztina vezetésével sokan meghallgatták. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermekkórusa 2015-ben az Országos Minősítő Vercertje is. Késő délután már érkeztek – a közeli étteremből - a
pecsenyék, a sült kolbász, az oldalas. Hiszen ez csak egy imitált
disznóvágás volt. Játék. De igazán jó játék! Aztán estébe hajló
táncolás vette kezdetét.
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EZER EMBER ELŐTT ÉNEKELT A
GYERMEKKÓRUS

DOROGI GYEREKEK A BUDAPESTI MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

H

J

anuár 9-én a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermekkórusa Kovácsné Fódi Krisztina vezetésével nagy sikerrel szerepelt Pécsett az impozáns Kodály
Központban. A Magyarországi Német Önkormányzatok
Napja alkalmából szervezett Országos Gálán mintegy
1000 ember előtt énekelt a Zrínyi iskola tanulóiból álló 11
fős kis énekegyüttes. A meghívást azért kapták, mert a
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által 2015-ben szervezett Országos Minősítő
Versenyen elnyerték az adható legmagasabb fokozatot, az
„Arany Rozmaring” díjat, és abszolút győztesként a Fesztivál díjat is ők érdemelték ki! A pécsi Gálán is hatalmas
tapssal, a műsor után pedig sok-sok gratulációval jutalmazta a közönség a csengő hangon, kristálytisztán előadott dalcsokrot.

ZRÍNYIS CSILLAGOK EGERBEN

A

z Eventus Művészeti Alapiskola által meghirdetett XII. Egri Csillagok
- Országos Tehetségkutató Rajzversenyre
a DOKI Zrínyi iskolájából nyolcan neveztek be. Partosné
Tóth Major Krisztina
felkészítő tanár vezetésével mindannyian
bejutottak az országos döntőbe, amelyet
január első hétvégéjén rendeztek meg a hevesi városban.
Az utolsó megmérettetésen is rendkívül szépen teljesítettek a zrínyis diákok, akik ezért elhozhatták a vándorserleget. Korábban kizárólag művészeti iskolák nyerték meg
ezt a díjat.
Az Egerben megrendezett két napos döntőn kreatív, művészeti foglalkozások várták a gyerekeket. A versenyen az
Egri csillagok című regény két részletét szabadon választott technikával másfél óra alatt illusztrálták.
A zrínyis diákok, akik részt vettek a döntőn: Nagy Anna
Dorottya, Barina Alexa, Demeter Kata, Jácint Vanessza,
Ghete Gergő, Morvai Dániel, Szezech Bora, Vitek Viktória.
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uszadik alkalommal
hirdette meg a Palócz Társaság esszéíró pályázatát a Kárpát-medence
általános és középiskolás
tanulói számára „a magyarságtudat elmélyítése, a
szülőföld iránti hűség erősítése” jegyében. A Zrínyiiskolából Kovács Lajos és
Molnár Klára tanítványai,
Dobin Anett, Kovács Lili Tamara, Csizmadia Rebeka és
Szezech Hanna 5. osztályos
tanulók írtak szűkebb hazájukból kisesszét a pályázatra. Budapesten, a Magyarság Házában, a Magyar Rebeka és Hanna a díjakkal
Kultúra Napján rendezett
eredményhirdetésre közülük ketten kaptak meghívót január 25-ére. A színvonalas országos ünnepségen értékes különdíjaikkal Rebeka a „Tiszteld a múltat s éltesd tovább”,
Hanna pedig a „Szép vagy, gyönyörű vagy, szülőföldem”
kategóriában erősítették tovább tanítványaink jó hírnevét a
határtalan magyar kultúra szép seregszemléjén, így négyre emelkedett a Zrínyi-iskola díjazottjainak száma. A rendezők ígérik: kötetben is megjelennek a diákírások.

KÖZVILÁGÍTÁS: ÖNZETLEN FELAJÁNLÁS

I

smét
örömteli
vállalkozói
felajánlás érkezett a
dorogi polgármesteri
hivatalba. A Bulhardt
Vilmos utca és a Balassa Bálint utca kereszteződésében, a
lakók kérésére, biztonságérzetük növelése érdekében közvilágítási lámpatestet szerelt fel a Provill-Ker és a Kerényi 2005 Kft. térítésmentesen még 2015 végén. A családi vállalkozások – a
Provill-Ker és a Kerényi 2005 Kft. - térítésmentesen ajánlották fel az önkormányzat részére az általuk is forgalmazott energiatakarékos, LED-es, korszerű lámpatesteket. A
mintegy 200 ezer forintos beruházáshoz az anyagot a tizenhat éve működő villamossági üzletük, míg a szakmunkákat
a Kerényi 2005 Kft. biztosította. A Kerényi család az üzletük
előtti köztéri parkolók kialakítását, viakolorral való burkolását is saját költségen oldotta meg. Évek óta ők felelnek az
adventi díszkivilágítás felszereléséért is.
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: dr. Tittmann János polgármester
Főszerkesztő: Madarász Tímea
Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 42. Telefon: 33/509-640
E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2016. március 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
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FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. február 25-én 8-12 óra között tartja fogadónapját
a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő minden hónapban csak telefonon, valamint e-mailen keresztül
történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a Dorogi
József Attila Művelődési Házban. Egyeztetés: 30/94771-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő február 17én és március 9-én 16-17 óra között tartja fogadóóráit
között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap
első keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti
tantermében tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon
és e-mailen is elérhető: 30/296-9711, ﬁnta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden
hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit
a Petőﬁ iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is
elérhető: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu

TAVASSZAL MEGÚJUL A KÖZTÁRSASÁG ÚT

T

avasszal megújul a Köztársaság út
LIDL áruháztól a Dorogi József Attila
Művelődési Ház Sörkertjének bejáratáig
tartó teljes útpálya, és részleges szegély
és járda szakasza. A tervek szerint, az
időjárás függvényében már február második felében megkezdődik a kivitelezési
munka.
A település belső úthálózatának meghatározó része a Köztársaság út, így a
kivitelezési munkák idején forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk az arra autózóknak, amelyek kezdeteiről, időtartamairól időben tájékoztatják majd az arra
közlekdőket. A gyűjtő és elkerülő útként
funkcionáló Köztársaság út felújítása annak műszaki állapota miatt vált szükségessé. A megújult 800 méteres szakasz
átadása május elejére várható.

ELKÉSZÜLT A VÁROSI
PROGRAMFÜZET

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő február 16-án
16-17 óra között, valamint telefonon történő egyeztetés
alapján tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi
ltp. 3/B.). Egyeztetés: 70/367-10-99

M

ostantól minden dorogi előre tudhatja, hogy városunkban mikor, milyen
programokra várják. Büszkék lehetünk, hiszen
kisvárosunk programkínálata nagyon színes, a
Dorogi programfüzet 2016 című színes kiadványban mintegy 120 különböző témájú rendezvény található. Dorog önkormányzatának, a
város intézményeinek - művelődési ház, iskolák, óvodák, sportintézmény -, az egyesületeknek és egyéb civil szervezetek összefogásával
készült el a rendezvénytár, amelyet február
elején mindenki megtalálhat postaládájában,
illetve a könyvtárban, a művelődési házban és
a tájházban is elérhető lesz a füzet.

WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő február 24én 16 órától az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja fogadóóráját.
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

DOROG LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
2015. 11. 15-12. 14.
Dorog város levegőjének minősége a mérések alapján
2015. december 22. és 2016. január 21. között
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

5,66 μg/m3
125 μg/m3
4,53 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

25,52 μg/m3
85 μg/m3
30,02 %-a

3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

1203,45 μg/m3
5.000 μg/m3
24,07 %-a

4. Ózon (O3)
átlagértéke:
előírt határérték:
a mért átlag a határérték:

34,14 μg/m3
120 μg/m3
28,45 %-a

5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
előírt határértéke:
a mért átlag a határérték:

38,59 μg/m3
50,00 μg/m3
77,38 %-a

Határérték túllépés nyolc esetben történt (PM10
max.120% volt).

6

MÁR IGÉNYELHETŐ A FUTÓKÁRTYA

A

Nipl Stefánia Uszodában január 20-tól INGYENESEN átvehető az éves Futókártya, amellyel a Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion futópályáját használhatják a sportolni vágyók. A kártya
meglétét februártól fokozottan ellenőrzik, így kérik a futókat, hogy a
létesítmény használatakor minden esetben vigyék magukkal.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

SIKERES EMLÉKTORNÁK

A

z Id. Laczkó István Emléktornán, amelyet a Városi Sportcsarnokban rendeztek meg január 24-én, a Dorogi FC 2008-as
utánpótlás csapata I. helyezést ért el! Nagy
küzdelem eredményeként érdemelte ki a
dorogi csapat a kupát. A Dorogi FC januárban több emléktornát - Bakonyi István Emléktorna, Monostori Tivadar
Emléktorna, Varga János Emléktorna, Kaiser József Emléktorna, Prohászka János Emléktorna, Ilku István Emléktorna, Id. Laczkó István Emléktorna tartott különböző
utánpótlás korosztályok részére. Az U7-esek mezőnyében
5., az U8-asokéban 1., az U9-esekében 3., illetve 5., az U11esekében 2., az U12-esekében 3., az U13-asokéban 1., az
U13-asok Buzánszky-tornáján 1., az U13-asok Kaiser-tornáján 1., illetve 6. helyezést értek el a Dorogi FC csapatai. A
meghívott csapatok között több fővárosi, és nagynevű megyei gárda is részt vett.

FEBRUÁR
PROGRAM
NEVE

RÉSZLETEK

IDŐPONT

HELYSZÍN

Zumba

Zenés, táncos mozgás Csapó Évával
A belépés ingyenes

február 11.
(csütörtök)
18-19 óráig

Kristály
Szépségház

Sóbarlang

A sóbarlang látogatás A belépés
ingyenes!

február 18.
(csütörtök)
8:00-20:00

Kristály
Szépségház

Szauna szombat

A megvásárolt belépő mellé a szauna
használat ingyenes!

február 27.
(egész nap)

Nipl Stefánia
Uszoda

MÁRCIUS

MÁRCIUS
PROGRAM
NEVE

RÉSZLETEK

IDŐPONT

HELYSZÍN

Gyógytorna

Gyógytornázzon
Sóos Tünde irányításával. A belépés
ingyenes!

március
1.(kedd)
10:00-11:00

Kristály
Szépségház

Bio- és
Infraszauna

Egész napos látogatásának lehetősége
A belépés ingyenes!

március 9.
(szombat)
8:00-20:00

Kristály
Szépségház

Sóbarlang

Sóbarlang látogatás, A belépés
ingyenes!

március 22.
(kedd), 8:0020:00

Kristály
Szépségház

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

DANI EZÜSTÖS SZERVÁI
ÉVNYITÓN DÍJAZTÁK A LEGJOBB
KÉZILABDÁZÓKAT

É

vnyitót
tartott a
Dorogi ESE kézilabda szakosztálya
az
eötvös iskola
aulájában január 14-én. Az
évnyitón díjazták a 2015. év
legjobb játékosait, illetve
elhangzottak
az idei évre vonatkozó tervek is. A korosztályok legjobbjait jutalmazta a
szakosztály.
2015. legjobb játékosai: U9-es korosztály: Szolik Luca
U10-es korosztály: Mikus Noémi
U11-es korosztály: Szőke Noémi
U13-as korosztály: Kovács Anikó
Serdülő korosztály: Forgács Klaudia
Junior Korosztály: Büki Melinda
Felnőtt korosztály: Grassanovits Anita
2016. FEBRUÁR

M

arosvölgyi Dániel újabb Play & Stay versenyen vett
részt Budapesten, ahol ismét kiválóan szerepelt.
Ezüstéremmel térhetett haza a ﬁatal teniszező.
Január 23-án a Molnár Tenisz Akadémián rendezték meg
a Play and Stay Január Kupa elnevezésű gyermek teniszversenyt. A nagy létszám miatt a gyerekek csoportmérkőzéseket játszottak, Dani a csoportjából - pontra törekvő játékával minden mérkőzését megnyerve - elsőként jutott be
a döntőbe, ahol ellenfele jobbnak bizonyult nála.
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

A Dorogi József Attila Művelődési Házban 2016-ban folytatódik a
Körúti Színház művészeinek bérletes előadás-sorozata. Február
22-én 19 órakor a SPANYOLUL TUDNI KELL című darabot tekintheti meg a közönség. A bérletes előadásra jegyek (2800 Ft) még
vásárolhatók a művelődési házban személyesen, vagy telefonon
rendelhetők a 737-930-as telefonszámon.
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Szeretettel meghívja Önt és kedves Családját az
öt éve működő Fehér Rózsa Társulat a
2016. március 19-én 17 órakor tartandó
KAVIÁR ÉS LENCSE
című komédia előadására!
A belépés díjtalan!
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház.
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