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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Jó hangulatú sváb parti volt a Falusi búcsú

A

sváb népdalkincs és fúvószene kedvelői
igazán jól érezték magukat a Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos Falusi
Búcsúján. A Tájházban megrendezett ünnepségen Vörös Jánosné elnök köszöntötte a mintegy 80
résztvevőt. Dr. Tittmann János polgármester emléklapot és ajándékkosarat adott át Gmeling Vilmosnak, aki negyed évszázada hűen városunkhoz
Budapest mellől utazott le minden nap próbákra,
fellépésekre, hogy szárnykürtösként erősítse a
népszerű bányászzenekart és a nemzetiségi önkormányzat zenekarát, a Sváb Party-t. A napi kilométerszámra és korára való tekintettel ezentúl
csak ritkábban vesz részt majd a fellépéseken Gmeling Vilmos, aki katonazenészként még 1989-ben döntött úgy, hogy hivatása mellett Dorogon az amatőr
zenészek munkáját fogja segíteni. A Budapesti Helyőrségi Zenekar tagjaként
szolgált nyugdíjazásáig, ahol nagy zenekari rutinra tett szert és ezt a tudást
valamint a zene szeretetét hozta magával Dorogra. A szárnykürt szólam vezető egyénisége lett és tanította fiatalabb kollégáit. Zeneszeretete amellett hogy
több zenekarban is játszott, hangszerelésre, feldolgozásra és művek írására is
inspirálta. Műveit – a Bányász Emlékek indulót, a Magdi polkát és Vili polkát
– vezénylete alatt többször előadta a dorogi bányászzenekar. A 10 éve megalakult Sváb Party zenekar részére számtalan átiratot készített és játszotta el a
fellépéseken. „Dorogi Valcer” címmel írt legújabb művét a búcsún be is mutatta Sváb Party. Hágelmayer Antal immár hagyományosan az idei rendezvényre
is írt egy rövid köszöntőt és szemelvényt németségünk életéből.
A köszöntés után a Német Nemzetiségi Önkormányzat Felnőtt Kórusa énekelt néhány sváb nótát, majd a Sváb Party örömzenélése fokozta a hangulatot
a Falusi Búcsún.

A Cantilena kórus köszöntötte
Wendlingent születésnapján

P

artnertelepülésünk, Wendlingen
am Neckar júliusban ünnepelte
várossá nyilvánításának 75. évfordulóját. Az 1945 után dorogiakat szép
számban befogadó Stuttgart melletti
kisváros köszöntésére a Kovácsné Fódi
Krisztina vezette Cantilena kórust delegálta Dorog városa. Balogh Mária tanárnő zongorakíséretével háromszor
lépett fal a fesztivál kétnapos műsorában a kórus. Valamennyi alkalommal
hírükhöz méltó hangzással és dinamikával adták elő műsorukat váltakoztatva
a német és magyar dallam- és ritmusvilágot. Ugyancsak sok tapsot kaptak a
fesztivál csúcspontját jelentő felvonuláson, amelynek során az egész utat végigénekelve emelték az egész fesztivál hangulatát.
A program részeként töltötte ajándékútját a Petőfi iskola helytörténeti vetélkedőt nyert csapata, valamint a diákcsere program keretében nyolc dorogi általános és középiskolás tanuló töltött egy hetet wendlingeni családoknál. Ezek
a most szövődő barátságok bizonyára jól szolgálják majd a kapcsolatok további
erősödését.
A jelenlegi kitűnő kapcsolatokat jól kifejezte Steffen Weigel polgármester
meghívása, rendkívül megtisztelő köszöntése, valamint a két város baráti
egyesületeit vezetők figyelme, fáradhatatlan gondoskodása: Alexander Lencsés és Szalai Ferenc mindenben segítette delegációnk sikeres szereplését,
Dorog jókívánságának kifejezését: Fröhlichen Geburtstag, Wendlingen!
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Események a dorogi német nemzetiség életéből

J

únius 26-tól szeptember 25-ig tekinthetők meg Tatán, a Kuny Domonkos Múzeumban a dorogi német
nemzetiség muzeális használati tárgyai és népviselete. A kiállítás megrendezésére a „Zu Gast im Museum”
(Vendégségben a múzeumban) megyei
pályázat keretében került sor. A pályázat szerint négy alkalommal műsor keretében mutatjuk be a dorogi és
Dorog környéki német hagyományok
ápolását
Június 26-án, a nyitó rendezvényünket

megtisztelte jelenlétével dr. Tittmann
János polgármester és a képviselőtestület tagjai, a német nemzetiségi
dorogi és más településekről érkezett tagjai. Hubácsek Sándor, a Dorogi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke is elfogadta meghívásunkat.
Sikeres műsort adott a Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Gyermekkórusa, Fódi Krisztina karnagy vezetésével, leányvári gyermektánccsopor és
a Sváb Party zenekar, Pétervári László
vezetésével.
Július 17-én, a második tatai rendezvényünkre a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Felnőtt kórusával
- a kánikula ellenére is - sokan eljöttek Dorogról és környékbeli falvakból
(Csolnokról, Tátról, Süttőről). A szlovák
nemzetiséget Hajnal Károly képviselte
a rendezvényen.
Vendégszereplésre meghívtuk a Táti
Férfikórust.
A harmadik tatai rendezvény augusztus 7-én volt, majd a záró rendezvényre szeptember 25-én kerül majd sor,
melyekre szeretettel várunk minden
érdeklődőt.

Vörös Jánosné
a Dorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
2015. augusztus

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

SEMMELWEIS Napi protokoll, kitüntetésekkel

J

únius 30-án a városi Semmelweis Nap keretében adták át Az év
egészségügyi dolgozója díjat, melyet
az idén a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Digitus
Minimus fantázianevű válogatott ápolónő csapata érdemelte ki. A kitüntetést
Rózsáné Kovács Éva (ápolási igazgató),
Gerstmajer Terézia (vezető asszisz-

tens), Mirejder Beatrix (részlegvezető
főnővér), valamint Majorné Papanecz
Katalin (részlegvezető főnővér) Deák
Ferenc alpolgármestertől vehette át.
Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Díját Szakács Zoltánné kapta.
A négy fős csapat 2014-ben megnyerte az országos szakmai nővérvetélkedőt. Szakmailag és
műveltségükkel is kitűntek a
Magyar Szakdolgozói Kamara
által meghirdetett hagyományos versenyen, amelynek területi és megyei döntője után
országos szinten is a legjobbaknak bizonyultak, ezzel
öregbítve a kórház és a város
hírnevét.
A díjazást követően Görög
Ibolya protokollszakértő tartott előadást az egészségügyi
dolgozók számára a verbális
és non-verbális kommuniká-

A „Dorogi értéktár” első
tétele a hegyi tárnicska

ció helyes használatáról, a betegekkel
történő könnyebb kapcsolatteremtés
céljából.
Az ünnepség zárásaként Dr. Varga
Győző főigazgató úr állófogadásra invitálta a vendégeket.

Z.P.

Bányásznapra készül el
a SCHMIDT SÁNDOR Agora

M

egalakult júniusban a
„Dorogi Értéktár Bizottság”. A szervezetnek és tanácsadó testületének feladata
elbírálni, mit tartalmazzon települési értéktárunk. Egyben
joga felterjeszteni egyes értékeinket a megyei, az országos
értéktárba.
Elsőnek a Grundl Ignác által
a Pilis flórájában felfedezett
növény, a botanikus nevét őrző
hegyi tárnicska (grunliana
Degen) került értéktárunkba
úgy is minta a dorogi tudományosság jelképe.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szakmai
ajánlónk az a dr. Bauer Norbert, aki mintegy Grundl Ignác
dorogi tudományos tevékenységének folytatójaként jelenleg
a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusaként tevékenykedik.
A bizottság arról is döntött, hogy a hegyi tárnicskát javasolja a megyei értéktárba is.
Egyben szeretnénk felhívni minden dorogit, valamint Dorog iránt elkötelezett ember, hogy javaslatot tehet értéktárunk gyarapítására a városunk honlapján megtalálható formanyomtatvány kitöltésével.
A „Dorogi értéktár” legyen közös szellemi termékünk!

2015. augusztus

J

ó ütemben halad Dorog belvárosában az új közösségi
színtér, a Schmidt Sándor Agora építése. A hátsó támfalat adó betonív-rendszer a rézsűn már július közepén elkészült. ezekben a napokban - a térkövezési munkálatokat
megelőzően - a volt Schmidt-épület főhomlokzatának vis�szaállítását végzik el a szakemberek. A növénysávok kialakításával fejeződnek majd be a munkálatok, amelynek eredményeként a tavaly átadott Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és
Helytörténeti Múzeum impozáns épületével és a Hősök terével összefüggően, egy izgalmas, térszerkezetű belvárost
tudhatunk majd magunkénak. Az agorát szeptember 5-én,
a bányásznapon avatják majd fel.
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DOROGI ÉGETŐMŰ
KÖRNYEZETFEJLESZTŐ
KÖZALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A

Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványt 1999. szeptember 24-i hatállyal, 715 szám
alatt jegyezte be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány jogutódját. A közalapítvány közhasznú szervezet,
melynek alapítói Dorog Város Önkormányzata és a
SARPI Dorog Kft. jogelődje az ONIX Magyarország Kft.
Az alapítói vagyon 1.010.000.- Ft.
A Tatabányai Törvényszék 2014. február 7. napján
Pk.60.137/1998/49 sorszám alatt meghozott végzésével közhasznú szervezetként bejegyezte a közalapítvány új civil törvény szerinti jogállását.
2014. évi gazdálkodás
Bevétel összesen
26179 eFt
Adomány
26046 eFt
Banki kamat
133 eFt
Ráfordítás összesen
10527 eFt
Cél szerinti felhasználás
10256 eFt
Működés költségei
271 eFt
Közhasznú eredmény
15652 eFt
A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott
szerződés, megrendelés, és a teljesítési igazolással
ellátott számla támasztja alá.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Cél szerinti felhasználás
Megnevezés
Összeg eFt
Köztisztasági és parkfenntartási szolgáltatás
9547
Sport, szabadidő
709
Összesen
10256
A felhasználás összege elsősorban Dorog városban
valósult meg.
Központi költségvetésből, állami pénzalapokból a
közalapítvány támogatásban nem részesült.
Támogató:
a SARPI Dorog Kft. 26046 eFt összeggel.
A szervezet tisztségviselői díjazásban és költségtérítésben nem részesültek.
Dr. Bartalos József

kuratóriumi elnök

DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN
JÚLIUS 17-27.
1. Kéndioxid [SO2] átlagérték:
2. Nitrogénoxid [NO2] átlagérték:
3. Szénmonoxid [CO] átlagérték:
4. Ózon [O3] átlagérték:
5. Ülepedő por [PM10] átlagérték:

Jó
Jó
Jó
Jó
Jó

Határérték túllépés egyik összetevőben sem történt az
adott időszakban.
4

„Köss- Horgolj Velünk!” –
Takarók díszítik az otthonokat

A

Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a nemzetközi mintát követve „takarókampányt”
szervezett még a 2014-es év végén. Örömmel fogadtuk lelkesedésüket a „KÖSS - HORGOLJ VELÜNK!” felhívásunkra.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni, hogy ilyen nagy létszámban részt vettek a szebbnél szebb takarók, falvédők elkészítésében.
Az elkészült munkadarabok az altárói Fogyatékosok Otthonát, az esztergom-kertvárosi Pszchiátriai Betegek Otthonát
és az esztergomi Szent Rita Fogyatékosok Otthonát színesítik
mostantól.
Szolgálatunk köszönetét fejezi ki minden résztvevőnek, felajánlónak, kluboknak, magánszemélyeknek, kézműves szakköröknek, akik lelkes, fáradságos kézimunkájukkal segítették sikeres kampányunkat és örömet okoztak az intézmények
lakóinak!

Szünidei Gyermekprogram 2015” címmel gyermekjóléti
szolgálatunk az idén is megszervezte a nyári táboroztatást
július 29. és július 6. között. Munkatársaink minden napra
színvonalas programokkal várták az érdeklődő gyermekeket,
akik kirándulást tettek Visegrádra, a Mogyoró-hegyre, eljutottak a piliscsévi játszóparkba, az esztergomi Geodába és a
Máltai Játszótérre. A Strázsa-hegyen szakvezető segítségével
ismerkedtek az erdei túraúttal, majd a Duna Múzeumba látogattak.
Kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat, faliújságjainkat,
hirdetőtábláinkat, valamint további programjainkról személyesen is érdeklődhetnek!

Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

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. szeptember 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Mesteredző lett
Györe Lajos

Magyarország úszóbajnoka:
Merész Bence!

M

agyarország
úszóbajnoka:
Merész Bence, Új-Hullám
SE, edzője Kiss István!” –

hangzott fel a Gyermek
Országos Bajnokságon,
a 200 méteres mellúszás
eredményhirdetésekor
Miskolcon. Az Új-Hullám
SE versenyzője ezen kívül ezüstérmet nyert 100
méteres mellúszásban
is, amellyel egyértelművé tette, hogy a 2004-es
korosztályban továbbra is
az ország egyik legjobbja.
Rajta kívül Böszörményi
Boglárka (2004) is remekül teljesített, a dorogi
versenyző legjobbja egy nyolcadik helyezés volt 200 méteres
vegyes úszásban, de ő több számban is a legjobb tízben végzett. Simonek Renáta (2004) egy, Meczger Máté (2003) négy
számban úszott új egyéni rekordot. Az Új-Hullám SE a Delfin
OB után a Gyermek OB-n is nagyszerűen szerepelt, amely a
versenyzők tehetségét és a szakmai munkát is dicséri.

G

yöre Lajos, az Új-Hullám
SE vízilabda vezetőedzője
Mesteredzői címet kapott a Magyar Edzők Társaságától, amelyet a Testnevelési Egyetem diplomaosztó ünnepségén vehetett
át július közepén. Az edzői pályán a Mesteredzői cím jelenti a
legnagyobb szakmai elismerést,
amit csak néhány edző nyerhet el
évente.
Györe Lajos játékosként magyar
bajnok, KEK győztes, edzőként
többszörös magyar bajnok,
LEN- és Szuperkupa győztes,
az Európa-bajnok női felnőtt
válogatott edzője, korábbi női
szövetségi kapitány. Györe Lajos az Új-Hullám SE edzőjeként
már évek óta a dorogi vízilabdáért dolgozik.

Éjszakai fürdőzésre várták
a dorogiakat

A

Lady’s Day: Forró fitnesz fieszta

N

őknek szóló programok, edzések és forróság várta július 18-án a Nipl Stefánia Uszodában a strandolókat.
Dorog Város Egyesített Sportintézményének nagysikerű rendezvényén megmozgatta a hölgyeket hazánk egyik népszerű
edzője, Péntek Enikő is, aki elmondta, hogy a Zóna edzésben
az a jó, hogy mindenki a saját erejéhez, állóképességéhez igazíthatja az intenzitást. Az örömélmény mellett, aki beletette a
maximumot a tornába, egy nagyon kemény, igazi kihívást jelentő kardió-erősítő edzést kaphatott. Enikő edzést még nem
tartott városunkban, de a nagyszülei dorogiak ezért gyermekkorában nyaranta heteket töltött náluk.

z idén is csatlakozott a dorogi Nipl Stefánia Uszoda a strandok éjszakája elnevezésű országos
programhoz. A fürdőkultúra napját azért hívták életre,
hogy a víz, az úszás szerelmesei még tovább élvezhessék a medencék nyújtotta kikapcsolódási lehetőséget.

Dorogon is hosszabb nyitva tartással, 22 óráig várták
a sötétben is strandolni vágyókat. A szervezők fitnesz
programokat - vízi zumba, walkenergy stb. - kínáltak
az érkezőknek, akik a kivilágított medencében még a
nyáresti bulizásnak is hódolhattak július 31-én. A fergeteges hangulatról Dj Tomy Slow gondoskodott.

2015. augusztus
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Világbajnokságon pergethet a dorogi horgász
A Csónakos Pergető Világbajnokságon Magyarországot egy dorogi fiatalember, Sztahovits Péter képviseli horgásztársával Nagy Andrással. Az Észtországban, Viljandiban megrendezendő világverseny szeptember 26-27-én lesz.

Mi is az a pergető
verseny?

M

ilyen versenyek teljesítésével jutottál ki a világbajnokságra?

Idehaza az öt fordulóból álló, csónakos pergető országos bajnokságon a
harmadik helyezést értük el barátommal, egy ponttal lemaradva a második
helyről. A három dobogós csapat jutott
ki a VB-re, így mi is utazhatunk szeptemberben.
Sztahovits Péter Dorogon él, Esztergomban építészként dolgozik. 2008
óta publikál különböző horgászújságoknak illetve horgász weboldalaknak.
A Magyar Horgász egyik szerzője. A
Daiwa–Cormoran cég teszthorgásza, gyakran tart előadásokat hazai
horgászrendezvényeken, kiállításokon,
néha láthatjuk a Fishing&Hunting TV
csatorna képernyőjén is. Hetente legalább három alkalommal horgászik.

A műcsalik „életre
keltésével”
igyekszünk horogra csalni ragadozó halakat.
A
csónakos
pergetőversenyen az
induló két fős csapatok egyként igyekeznek adott időn belül
a legtöbb halat megfogni, melyeknek a
hosszát mérik és így
születik meg a végeredmény.

A világverseny előtt lesz időtök felmérni a terepet?
Augusztus közepén kiutazunk Észtországba, mégpedig azért, hogy a 4,5 km
hosszú és 500 m széles víztározót, ahol
a versenyt rendezik, felderítsük. Erre
azért van szükség, hogy megtaláljuk
azokat a pontokat a vízen, ahol a csuka,
süllő, sügér eredményesen fogható,
illetve az adott vízen leginkább működő pergető technikákat is kiderítsük.
A VB előtt közvetlenül csak két nap
áll a horgászok rendelkezésére, hogy
úgynevezett edzésen vegyenek részt a
vízen, előtte egy hónapon keresztül le
lesz tiltva a víz, nem lehet rámenni. A
két nap edzés viszont kevés egy idegen
vízen. Tudom, sokan hiszik úgy, a horgászat leginkább szerencse kérdése,
valójában az én meglátásom szerint a
szerencsének nagyjából 10 % szerepe

van egy versenyen.

Mi volt eddig életed legnagyobb fogása? Vágyad?
Volt már szerencsém 172 cm-es harcsához, aminek a súlyát nem mértem,
mivel visszaengedtem a Dunába. Valamint több 10 kg körüli süllő, illetve 8 kg
feletti csuka is megfordult a horgomon,
melyeket szintúgy visszaengedtem,
mint ahogy általában minden általam
fogott halat szabadon engedek. Az abszolút kedvencem a süllő. Nem titkolt
álmom egyszer találkozni egy 15 kg felettivel, aminek ugyan az esélye az ötös
lottó főnyereményével vetekszik, mégis
tudom, a Dunán van remény belefutni.

Hol horgászol a legszívesebben?
A Dunán. Nagyon nehéz horgászvíz,
de gyönyörű kapitális halak lakják. Sosem lehet tudni, mi és mekkora akad a
horgomra, talán ez benne a legszebb.

Mi a legfontosabb
horgászatban?

számodra

a

Hmmm... Maga a horgászat. Nem tudok élni nélküle. Megszállott vagyok.
A vízen kapcsolódok ki igazán. Megnyugtat, segít kiengedni a stresszt és
kihívást, olykor pedig sikerélményt
biztosít. Talán furcsa lehet, tudván versenyekre járok, de a versengés része
annyira nem hoz lázba. Sosem az a célom, hogy másokat legyőzzek. Inkább
saját magamat próbálom tesztelni és
a saját fogásaimat, eredményeimet
igyekszem mindig túlszárnyalni.

M.T.

A dorogi nehézatlétáké “A hónap műhelye”-díj

J

úniusi
teljesítményének
köszönhetően − az
egyéni kategóriában
– a Dorogi Nehézatlétikai Club birkózószakosztálya érdemelte ki a Magyar
Olimpiai Bizottság,
a Decathlon és az
Utanpotlassport.hu
által alapított „A hónap műhelye”-díjat,
továbbá az azzal járó
félmillió forintos Decathlon sportszervásárlási utalványt.

6

A nyár elején megrendezett isztambuli junior Európa-bajnokságon a dorogi birkózók fél Európát legyőzték kötöttfogásban. Három bronzérmükkel olyan vezető országok versenyzőit múlták felül a fogásnemben, mint Bulgária, Ukrajna,
Fehéroroszország vagy Örményország. Lévai Zoltán és Torba
Erik dobogós helyezésére előzetesen számítani lehetett,
Papp Bertalan viszont még edzőjét, idősebb Lévai Zoltánt
is meglepte. Az 1930 óta működő szakosztály hosszú ideje
meghatározó műhelye a birkózásnak. A profilja három éve a
női szakággal bővült. Napjainkban nyolc edző irányításával
mintegy kétszázötven fiatal birkózik az egyesület színeiben.
A Dorogi Nehézatlétikai Club birkózó-szakosztálya 2013
márciusában egyszer már győzött.
Gratulálunk sikerükhöz!
(Forrás: www.utanpotlasport.hu)
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

DOROG VÁROSI
TEKEBAJNOKSÁG
2015. ÉVI TAVASZI FORDULÓ
VÉGEREDMÉNYE
I. OSZTÁLY
Csapatok
1. COMP-L
2. ÁSZOK
3. TOFI TEAM
4. KARTOGRÁFIA
5. SÜTTŐ
6. AKRO
7. E K Ö
8. I-PRO
9. KÉK-CÉG
10.DÖNTÖGETŐK
Név
1. Tertsch Miklós
2. Csuha Krisztián
3. Molnár Tamás

Mérkőzés
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
EGYÉNI ÁTLAGOK
Csapat
Mérkőzés
Comp-L
11
Comp-L
7
Tofi Team
10

Pont
21
16
15
12
11
11
10
10
8
6
Átlag
265,55
264,00
263,10

DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG 2015. ÉVI TAVASZI
FORDULÓ VÉGEREDMÉNYE
II. OSZTÁLY
Csapatok
Mérkőzés
Pont
1. GRANSEC
11
22
2. ONYX
11
16
3. SUZUKI
10
15
4. M. PÁLINKA
10
14
5. KONECSNI P.
11
11
6. DOROGI ESE.
10
10
7. ZICCER
11
4
8. TÖREKVÉS
11
2
9. D. SZÁLLÍTÓK
11
2
EGYÉNI ÁTLAGOK
Név
Csapat
Mérkőzés
1. Pálmai Zoltán
Gransec
11
2. Kohl Ferenc
Dorogi Ese
10
3. Dzierzava Ferenc Onyx
9

Bérletes előadások a
művelődési házban

N

ovembertől a Dorogi József Attila
Művelődési Házban újra
indítjuk színház bérletünket. Idén a már jól ismert
Körúti Színház művészeinek előadásában tűzzük
műsorra a MAUDE ÉS HEROLD, a SPANYOLUL TUDNI KELL és a KATYI című
darabokat. A fellépők között szerepel Esztergályos
Cecília, Tahi-Tóth László,
Pusztaszeri Kornél, Gyebnár Csekka és még sokan
mások. Bérleteket szeptembertől, jegyeket októbertől lehet rendelni a Dorogi József Attila Művelődési Házban személyesen, vagy a
737-930-as telefonszámon. A bérlet ára 7.000 Ft, jegyeké
2.800 Ft. Az előadások pontos időpontját következő számban közöljük.

Átlag
260,27
254,20
253,44

Comp-L Kupa 2015

A

z idén ismét megrendezik a hagyományos 100 dobásos Comp-L Számítástechnika Kupát a dorogi tekepályán, amely remek sportolási lehetőséget biztosít a tekesport kedvelőinek. Jelentkezni Bíró Lászlónál lehet.
Nevezési határidő: augusztus 14.
A verseny időpontja: augusztus 27-30.
Várjuk csapatok és egyéni versenyzők jelentkezését!
Részletes versenykiírás a dorogiteke.hu oldalon található.

2015. augusztus
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA
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