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DÍJAZTÁK VÁROSUNKAT OKLEVELET KAPOTT A
SCHMIDT SÁNDOR AGORA
3. oldal

1956-ra emlékeztünk

A nyelvek ünnepe az Eötvösben

Kórházi évforduló

Bicajnap

2. oldal

2. oldal

6. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

FEJET HAJTOTTUNK ’56 ESZMÉI
ÉS MÁRTÍRJAINAK EMLÉKE ELŐTT

ÍZELÍTŐT ADTAK NYELVTUDÁSUKBÓL
AZ EÖTVÖS ISKOLA TANULÓI
Európai Napját minden évben szeptember
ANyelvek
26-án ünneplik meg a kontinens negyvenhét országában. Európa közös örökségének, a nyelvi sokszínűségnek
ünnepéhez csatlakozott az Eötvös iskola is. Az unió himnuszának énekével nyitották meg a rendezvényt, amelyen
több száz diák énekelte, dúdolta Beethoven szimfóniáját,
majd az osztályok adtak ízelítőt nyelvtudásokból. Vig Attila
intézményvezető, majd dr. Tittmann János polgármester
köszöntötte a gyerekeket, akiknek hangsúlyozták mindketten: a nyelvek ismerete rendkívül fontos tudás.

A

Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei idézték meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc pillanatait
a Hősök terén megtartott megemlékezésen, ahol a dorogiak közösen emlékeztek meg és hajtottak fejet 1956 eszméi,
forradalmárainak és mártírjainak emléke előtt, akik közül
sokan életüket áldozták egy szabadabb és boldogabb Magyarországért.
Az ’56-os emlékkőnél koszorút helyezett el Dorog Város
Önkormányzata, településünk közalapítványai, intézményei, a nemzetiségi önkormányzatok, civil és gazdasági
szervezetek, valamint a pártok.

KÖNYVJELZŐKET CSERÉLTEK A
ZRÍNYISEK ÉS A SPANYOL DIÁKOK

AZ ARADI HŐSÖK EMLÉKÉRE

S

panyolországból érkezett csomag a Zrínyi iskolába a napokban. A pakk könyvjelzőkkel volt tele. Az iskola 1.b és
5.b-s tanulói jelentkeztek a Nemzetközi Könyvjelzőcsere-programra, amelynek köszönhetően a messzi országból kaptak az
ottani gyerekektől rajzolt, festett könyvjelzőket. Kovács Klára
tanítónőtől megtudtuk, hogy a zrínyisek is elkészítették már
a csere-ajándékot a spanyol diákoknak, amelyet a múlt héten
postáztak a partneriskolának. Az évek óta nagy sikerrel működő
programban a jelentkező országok iskoláit kisorsolják: ki-kinek
küldje el a könyvjelzőt. A csereprogram az idegen nyelv gyakorlására is kiválóan alkalmas.

Á

ldozom éltemet az ország javára” címmel zenés-táncos
irodalmi műsort adott elő a DOKI Zrínyi iskola csaknem
félszáz tanulója az aradi hősök emlékére rendezett városi ünnepségen, október 6-án, a nemzeti gyásznapon. A diákokat Cziglényi
Eszter, Kovácsné Fódi Krisztina, Kovács Klára és Ködös Endre
tanárok készítették fel. Az ünnepi műsor előtt dr. Tittmann János
polgármester beszélt nemzetünk gyásznapjairól és azok üzenetéről. A megemlékezést a művelődési házban tartották meg.
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SZÍNEZZÜK KI DOROGOT! – ELKÉSZÜLT AZ ESZTERGOMI ÚTI BUSZMEGÁLLÓ

K

ülönleges, vidám táblákkal találkozhatunk néhány
hete az Esztergomi úton. Az utazóközönség legnagyobb örömére befejeződött az új buszmegálló kialakítása, amellyel színt adtunk városunknak. A hosszú tujasort
megtörő négy táblán – Zágonyi Petra dekoratőr rajzainak
köszönhetően - az ember-sziluettek jelölt mozgása ragyogó, jókedvre derítő színekkel lett kombinálva. Ennek folytatásaként készült el a buszmegálló, ahol a város közintézményeinek vonalrajza, utazási idézetek és várostérkép
gondoskodik az utazók kényelméről, szórakoztatásáról és

A

tájékoztatásáról. A fedett megállóban padot helyeztek el, a
járdarészt térkővel burkolták.
Jövőre elkészülhet a Reimann-altáró mellett a Magyarországon is unikumnak számító miniverzum, amely a föld
fölött és a föld alatt is megmutatja - a bányajáratokkal,
a „népes” elnevezésű régi kisvonattal településünket. A
buszmegállótól közelíthetjük majd meg az új attrakciót – a
tervek szerint.
Akik ellátogattak májusban, a Dorogi Galériában megrendezett Védett építészeti értékeink című kiállításra, már láthatták a terveket.

DÍJAZTÁK VÁROSUNKAT – OKLEVELET
KAPOTT A SCHMIDT SÁNDOR AGORA

Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara október 28-án, Tatabányán
tartotta meg „Az Év Háza” díjátadó rendezvényét, amelyen a hagyományok
szerint több kategóriában ismerték el a legkiválóbb megyei épületeket. Az idén is
érkezett Dorogra elismerés. A Jaksics László által tervezett Baumit oktatóközpont a
középület kategória győztese lett. A Schmidt Sándor Agora egységes térszerkezetét
pedig oklevéllel jutalmazta a szakértő grémium. A Hősök tere, a városi könyvtár és a
Schmidt Sándor Agora modern, többfunkciós közösségi terének egybefűzése kivívta
az építész szakma dicséretét. A méltatásban elhangzott „Dorog értékes egymásmellettiségű funkciókat hordoz. Ez hasonló ahhoz, mint amikor egymásmelletti lakásokban élő családok nem is ismerik egymást, pedig amikor a véletlen összehozza őket,
rájönnek, hogy mennyire jól érzik magukat együtt. Nos, ilyen a Hősök tere, a városi
könyvtár és a Schmidt
Sándor Agora tér sora,
melyek mostantól már ismerik egymást.” Kiderült,
hogy az ilyen elképzelés
megvalósításának társadalmi jelentősége van. A
Bizottság ezt a gondolatiságot, a funkciók kommunikációját értékelte az
oklevéllel, melyet a zsűri
elnöke, Bálint Imre DLA,
Ybl-díjas építész adott át
Dankó Kristófnak, Dorog
főépítészének.
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HAMAROSAN MEGÚJUL
A KÖZTÁRSASÁG ÚT

A

képviselő-testület döntött arról,
hogy a Köztársaság út LIDL áruháztól a Dorogi József Attila Művelődési
Ház Sörkertjének bejáratáig tartó teljes
útpálya, és részleges szegély és járda
felújítását 2015-2016 évben elvégezteti.
A település belső úthálózatának meghatározó része a gyűjtő és elkerülő útként funkcionáló Köztársaság út. Az út
felújítása annak műszaki állapota miatt
vált szükségessé.
Az út nyomvonalát tekintve a szükséges felújítási munkák szakaszolhatóak.
2015-2016-ban a Lidl áruháztól a művelődési házig tartó mintegy 800 méteres
szakasz teljes szélességű és hosszúságú útburkolatának, részleges szegély és
részleges járda felújításának, valamint a
jelenleg szilárd burkolat nélküli parkolók burkolatának felújítása várható.
Az önkormányzat a beruházás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési
eljárást folytat le.
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ÚJRA DOROGON A SVÁB
MUZEÁLIS TÁRGYAK

A

„Vendégségben
a múzeumban
- Dorog bemutatkozik” időszakos kiállítás
záró rendezvényét tartottuk
meg nagy sikerrel szeptember
25-én Tatán, a
Kuny Domokos
Német Nemzetiségi Múzeumban. A műsorban szerepeltek
a leányvári iskola táncosai, a Dorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Felnőtt Kórusa és a „Sváb Party” zenekar.
A fellépőket, a közönséget megvendégeltük hagyományos
sváb étellel. Megtisztelte részvételével záró rendezvényünket mindkét dorogi nyugdíjas civil szervezet vezetője,
illetve Szalai Ferenc a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület elnöke. Köszönjük Puchner Ferenc, Sasvári Katalin,
Pétervári László, Kolonics Péterné munkáját, akik összegyűjtötték és kiállítható állapotban megőrizték Dorog lakossága által a dorogi ”Hematmuseum”-nak átadott sváb
eszközöket. Köszönet azoknak, akik magántulajdonban
lévő megőrzött hagyományos sváb tárgyaikat bocsátották
rendelkezésünkre a tatai kiállítás idejére. (Geiszler József,
Sasvári Katalin, Csáthyné Hengán Ágnes, Hauszknecht
Istvánné)
A dorogi német nemzetiség régi használati tárgyai, népviselete újra Dorogon tekinthető meg a Bécsi út 8. szám
alatt lévő Tájházban.
Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Vörös Jánosné elnök

SZELLEMI SZÉTRAJZÁS AZ
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOKON

S

zellemi szétrajzás címmel, előadás keretében ismertette legújabb kötetét Csiffáry Gabriella írónő,
főlevéltáros, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban a 10. Országos Könyvtári Napokon október 9-én. Csiffáry Gabriella Budapest Főváros Levéltárának munkatársa több évtizede kutatja és publikálja a magyar szellemi élet jeles
képviselőinek írásos emlékeit. A szerző eddig megjelent
tizenhárom kötetének történeti forrásanyaga jórészt közgyűjteményekben lévő hagyatékok és feltáratlan kéziratos
anyagokból került ki.
4

HONISMERETI AKADÉMIA ELŐADÓI
VOLTAK EGYKORI TANULÓINK

E

z volt a XX. orszá-

gos találkozója a
középiskolás kutatóknak. A résztvevő diákok
Mezőkövesden találkoztak, hogy bemutassák lakóhelyük iskoláját, az oktatás jeles
személyiségeit. A Zrínyi
iskola három (volt) tanulója – Molnár Villő,
Pusenyák Viktória és
Pléli Csanád - korábbi
iskolai
kutatásainak
eredményeiről számolt
be a találkozón. Ezek a dolgozatok már díjazottként kerültek be az
akadémia programjába. Tudásuk, előadókészségük méltán aratott
most is nagy elismerést.
A négynapos rendezvényen – országhatárok nélkül – 17 magyarlakta település 23 iskolájának életébe, küzdelmeibe, kivívott eredményeibe tekinthettek be 29 előadás keretében a diákok és kísérőik.
Emellett a rendező iskolaváros és a tágabb Matyó-vidék, Bükk-alja
hagyományőrzői és iskolái mutatták meg sajátos kultúrájuk gyöngyszemeit a konferencia résztvevőinek.
Az őszi szünet hasznos programjára – új témával – a következő
évben is várják a középiskolásokat az Országos Honismereti Szövetség szervezői.

Kovács Lajos

ÚJRA EGYÜTT A DOROGRÓL
ELSZÁRMAZOTTAK BARÁTI KÖRE

A

z idén is - hagyományainkhoz híven – a Halottak Napjához
legközelebbi szombaton tartottuk éves összejövetelünket
a művelődés házban. Azért választjuk mi utódok is ezt az időpontot, mert 1995-ben két régi elszármazott - Godó Ferenc és Sulyok Tibor- temetőbe jártuk után betértek a Határ Csárdába, ahol
régi, ma is itt élő dorogiakkal találkoztak, így született az ötlet:
jó lenne baráti kört szervezni. Valóban, 1996 után több-kevesebb
kihagyással, majd 2008-tól minden évben megrendeztük találkozónkat. Büszkék vagyunk rá, hogy a kezdeti 36-50 fős létszámot
napjainkra több mint duplájára sikerült növelnünk.
Az idei találkozón dr. Tittmann János polgármester úr tájékoztatta a megjelenteket Dorog fejlődéséről.
Megemlékeztünk halottainkról, kiemelve Godó Ferenc alapító
tagunkat, akit 2015. október 3-án temettünk az Óbudai temetőbe.
Godó Ferenc 1931. január 25-én született. Veszprémben szerzett
vegyészmérnöki diplomát. Munkáját a lábatlani Eternit Gyárban
kezdte, majd évek múlva az Óbudai Téglagyárból vonult nyugdíjba. 1959-ben Kádár Katalinnal kötött házasságot, két gyermekük
született Katalin, és Ferenc, akik
négy unokával örvendeztették
meg szüleiket.
Godó Ferencnek és a még ma
is élő Sulyok Tibornak itt is köszönjük, hogy a Baráti Társágunkat elindították útjára.
A megemlékezések után, a kötetlen beszélgetésen ismét elhangzott: ”jövőre újra ugyanitt”!
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TESTÜLETI HÍREK

KÖZMEGHALLGATÁS

Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről döntött 2015. október 30-án.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb
eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III.
negyedévi módosítása
3.) Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése
4.) Dorog Város Sportkoncepciójának elfogadása
5.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
6.) Villamos energia vásárlás közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása
7.) Együttműködés a TÉR Kivitelező Kft.-vel a Dorogi MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Petőﬁ Sándor tagiskola energiaracionalizálási kutatási
programba vonásáról
8.) 500 kW-os napelem park építése Dorogon
9.) A 2015. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirendjének meghatározása
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.

DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
Szeptember 21-október 20.

1. Kéndioxid (SO2)átlagértéke:
5,67 μg/m3
előírt határértéke:
125 μg/m3
a mért átlag a határérték:
4,53 %-a
2. Nirogénoxid (NO2) átlagértéke:
27,97 μg/m3
előírt határértéke:
85 μg/m3
a mért átlag a határérték:
32,90 %-a
3. Szénmonoxid (CO) átlagértéke:
1433,33 μg/m3
előírt határérték:
5.000 μg/m3
a mért átlag a határérték:
28,67 %-a
4. Ózon (O3) átlagértéke:
64,33 μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték:
53,61 %-a
5. Ülepedő por (PM10) átlagértéke:
20,93 μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték:
41,87 %-a
Határérték túllépés egyszer sem történt.
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: 2015. december 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 26-án 16 órakor közmeghallgatást
tart a Polgármesteri Hivatal „A” épületének dísztermében.
A közmeghallgatás napirendje:
1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2015. évi
költségvetése teljesítéséről.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi felújításairól,
beruházásairól.
3.) Tájékoztató a 2016. évi tervekről.
4.) Egyebek

Dr. Tittmann János polgármester
FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. november 26-án 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő november
25-én, 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési Házban.
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő november
18-án 16-17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében. Telefonos egyeztetés: 30/5209615
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
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő november
17-én 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.).
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő november
18-án 16-17 óra között a dorogi 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

A HANGLEMEZGYÁR VOLT
DOLGOZÓI TALÁLKOZTAK

A

dorogi művelődési házban, október 24-én volt a
Magyar Hanglemezgyár dolgozóinak találkozója.
Az eseményen mintegy 140-en vettek részt. Az alapító
tagok, csaknem ötvenen, 1975-től naponta jártak Budapestre, a Fehérvári úti Hanglemezgyárba betanulni.
1976-96 között hanglemezeket és kazettákat gyártottak
Dorogon, európai szinten. Nagyon jó hangulatban telt
a találkozó, amelyen felidézték az elmúlt évtizedeket a
volt kollégák, akik eldöntötték, jövőre ismét megszervezik a találkozót!
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ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTEK A KÓRHÁZ
DOLGOZÓI

A

z 1922-ben avatott dorogi
kórház utódintézményei, a
járóbeteg szakrendelő és a krónikus szakkórház évfordulós ünnepségét tartották október 22-én
a művelődési házban. A rendezvényen az intézmény főigazgatója, a megbízatását tizenöt évvel
ezelőtt átvevő, jelentős reformokat végrehajtó dr. Varga Győző
köszönetet mondott az arra érdemeseknek, és emlékeztetett a
múlt és a jelen kihívásaira, eredményeire. – 2004-ben az önkormányzat kezdeményezésére, állami pályázati pénzből és a város

anyagi támogatásával
teljes rekonstrukción
esett át a düledező
bányakórház épülete.
Az új intézmény 110
ágyas krónikus szakkórházként 2005-től
fogadott betegeket.
Az ágyszámot azóta
125-re bővítettük. A
tulajdonos az addig
külön cégként működő
szakrendelőt
és krónikus kórházat
2008-ban egyesítette, létrehozva ezzel
a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht.-t.
2011 decemberében nyitotta újra
kapuit az uniós támogatásból és
városi forrásokból teljes felújításon átesett szakorvosi rendelő –
vette számba a legfontosabbakat
a főigazgató. Dr. Varga Győző kiemelte: „Szakrendelőnk jelenleg
is stabilan, kiegyensúlyozottan, jó
szakmai színvonalon működik.” A
jelenlévőket, a képviselő-testület
nevében dr. Tittmann János polgármester köszöntötte.

AZ EÖTVÖS ALKOTÓKÖR SIKERE

O

któber 16-án lezajlott „A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi
jövőnk” című országos rajzpályázat díjátadója a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.
A zsűri értékelése alapján 15 díjat
adott át Dr. Mikola István államtitkár,
Sipos Imre helyettes államtitkár, valamint Szalay József, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke.
Beszédükben mindhárman kiemelték a
környezettudatos nevelés fontosságát,
valamint felhívták a ﬁgyelmet korunk
legégetőbb globális problémáira is.
A díjazottaink:
Éghajlatváltozás téma: 3. hely: Herczeg Izolda: Egyensúly, Raffai Klaudia:
Szimbiózis (DOKI Eötvös Iskola)
Méltányos munkakörülmények téma:
2. hely: Mihalovits Panka: Van még esély!(DOKI Eötvös Iskola)
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, egyúttal bízunk benne, hogy
megőrzitek azt a lelkesedést és a téma iránti kíváncsiságot, ami segített abban, hogy ilyen nagyszerű munkákat készítsetek!
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1 érmet (34 arany,
22 ezüst, 15 bronz)
nyert az Új-Hullám SE
úszócsapata a Komárom-Esztergom megyei
úszó körverseny IV. fordulójában. Az úszóversenyt október 10-én,
szombaton, a Nipl Stefánia Uszodában rendezték meg.
Az Új-Hullám SE négy
forduló után a harmadik
helyen végzett a megyei
egyesületek pontversenyében.
Eredmények:
Böszörményi Boglárka (2004): 5 arany. Szaturi
Tia (2002): 5 arany. Dombrády Bence (2002): 5
arany. Tamás Izabella (2006): 4 arany. Merész
Bence (2004): 4 arany, 1 bronz. Márföldi Abigél
(2005): 1 arany, 3 ezüst. Meczger Máté (2003):
1 arany 4 ezüst. Böszörményi Bálint (2007): 1
arany, 2 ezüst, 1 bronz. Meczger Sára (2005):
1 arany, 4 bronz. Kolozsvári Péter (2008): 1
arany.
Simonek Renáta (2004): 5 ezüst. Müller Martin (2001): 2 ezüst, 3 bronz. Papp Vivien (2006):
1 ezüst, 3 bronz. Hamar Benedek (2008): 1
ezüst. Berky Áron (2006): 1 ezüst. Papp Roland
(2009): 1 ezüst. Földesi Milán (2008): 1 ezüst.
Szivek Vajk (2008): 1 bronz. Méhész Botond
(2008): 1 bronz. Krupp Máté (2009): 1 bronz.

LAKOSSÁGI FÓRUM
2015.11. 26, csütörtök 17.30,
MŰVELŐDÉSI HÁZ, DOROG

A

Dorogi Környezetvédelmi Egyesület
2015. 11. 26.-án csütörtökön, 17.30-tól
lakossági fórumot tart a dorogi József Attila
Művelődési Ház Fogadó Termében (ruhatár
mellett jobbra).
CÉL: a Dorogon és környékén működő ipari üzemekkel kapcsolatos környezetvédelmi,
légszennyezés jellegű kérdések felvetése.
Arról szeretnénk tájékozódni: a dorogiaknak,
környékbelieknek van-e valamilyen problémája a lakóterületükön működő ipari üzemekkel.
A felvetett kérdéseket továbbítjuk az üzemeknek, próbálunk közvetíteni és megoldást
találni egy-egy létező problémára.
Várjuk Önt, ha megosztaná velünk ilyesfajta
gondját.
Jöjjön el, és mondja el, ha gondja van, ha tudunk, segítünk!
Információ: info@dke.hu,
telefon: 06 30 480 1145
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JÓKEDVŰEN KEREKEZTEK AZ I. DOROGI BICAJNAP RÉSZTVEVŐI

T

öbb mint másfélszázan pattantak
kerékpárra, hogy letekerjék a 10 vagy a 20
km-es távot az I. Dorogi Bicajnapon,
október 10-én. A sportos délelőttön
az időjárás is kegyes volt a biciklizőkhöz, bár a felhők gyülekeztek, szárazon – némi izzadsággal – megúsztuk
a napot. Családok, baráti társaságok
álltak rajtvonalhoz, nem csak Dorogról, Esztergomból és a környező településekről is érkeztek kerekezők.

A Sítechnika Kft. átvizsgálta a
kerékpárokat, sőt, aki gyalogosan érkezett, de szeretett volna
csatlakozni a sportprogramhoz,
biciklit is kölcsönözhetett.
A délelőttöt az óvodások, kisiskolások akadályversenye zárta.
Vizes pohár, labda, és magasugró léc alatti átbújás is nehezítette
a pályát. Tizenketten dobogóra is
állhattak Dorog Város Egyesített
Sportintézményének köszönheM. T.
tően.

BIRKÓZÓINK OKTÓBERBEN ISMÉT
BIZONYÍTOTTAK

T

izenegy bajnoki cím közül ötöt a Dorogi Nehézatlétikai Club
versenyzői nyertek el Cegléden a kötöttfogású országos
kadet bajnokságon, október 10-én. A súlycsoportok dorogi bajnokai: Lévai Tamás (63 kg), Vitek Dáriusz (69 kg), Kismóni Móric (76 kg), Kismóni Botond (85 kg), Érsek Róbert (+ 100 kg). A
szeptember végén megrendezett junior kötöttfogású országos
bajnokságot követően a kadet kötöttfogású OB csapatversenyét
is a DNC nyerte.
A 2015. évi kadet szabadfogású országos bajnokságon bajnoki
címet szerzett Lévai Tamás (63 kg) októberben. A DNC ezen a
bajnokságon is megnyerte a csapatpontversenyt.

A

A DOROGI FC NYERTE A
BUZÁNSZKY EMLÉKTORNÁT

A

Dorogi FC nyerte
meg a Buzánszky
Jenő Emléktornát. A tornán a hazai U14-es Dorogi FC csapata mellett
a Csolnok, Nyergesújfalu
és a német Fritz Walter csapata vett részt.
Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság, a Dorogi FC és
Dorog Város Önkormányzata által támogatott tornát dr. Tittmann János,
Dorog Város polgármestere nyitotta meg. A rendezvényt
megtisztelte
ifj. Buzánszky Jenő, az
Aranycsapat játékosának
ﬁa is.
A díjakat Khéner László,
az MLSZ megyei igazgatója, Mayer László a Dorogi FC
elnöke, ifj. Buzánszky Jenő és Hoffmann József adták
át.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a
német vendég futballisták Visegrádra látogathattak
a torna végén, ahol szabadidős programok várták a
ﬁatalokat.

SZÁZ SPINNING KERÉKPÁR, TÖBB
SZÁZ RÉSZTVEVŐ = III. FIT-LESZ DOROG

„Szabadidősport Éve 2015” programsorozat utolsó állomásaként rendezik meg a városi sportcsarnokban december
5-én 10 órától a III. Fit-Lesz Dorog elnevezésű rendezvényt.
A tervek szerint mintegy 100 spinning kerékpáron, neves instruktorok vezetésével 4 órán keresztül - óránkénti váltásban
- lehet az ünnepek előtt igazán formába lendülni. A szervezők a programot úgy állították össze, hogy különböző nehézségi
fokozatok közül lehet majd választani a résztvevőknek.
A rengeteg spinning kerékpár, az akusztikai élmény, a professzionális instruktorok egész biztosan páratlan hangulatot fognak kölcsönözni a programon résztvevőknek.
Jelentkezésért és további információért a dorogisport.hu oldalra érdemes kattintani.
A program a Magyar Spinning Szövetség, valamint további hat térségi ﬁtness terem társszervezésében jön létre.
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA
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