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Nagyszabású ünnepség keretében, szeptember 6-án, bányásznapon avatják fel Dorog megújult könyvtárát, amelynek mű-

szaki átadását július 15-én tartották.

Az Arany János Városi Könyvtár 
rendkívül rossz állapotú épüle-

téből néhány hónap alatt a Gáthy Zol-
tán eredeti terveit felfrissítő szakem-
berek csodálatos épületet készítettek. 
A látványos építkezés a végéhez kö-

zeledik: július 15-én a műszaki átadá-
son a kivitelező a- különböző szakági 
tervezők dokumentációi alapján meg-
újult – közgyűjtemény épületét átadta 
a megrendelő önkormányzat képvise-
lőinek. 

A szecessziós belső díszítések – a 
készülő bútorzat – esztétikai élmé-
nye mellett gondoltak a mozgásuk-
ban korlátozottakra is. Belső korlát-
liftet készítettek, amely az emeleti 
kiállítótermekhez való feljutást segíti 
majd. A mosdók kialakításánál is fi -
gyelembe vették az akadálymentesí-
tés kötelezettségét. A kilenc beállá-
sos parkolóból egy akadálymenteset 
is elkülönítettek, ahogy fi gyeltek a 
kerekesszékesekre, a babakocsival 
érkező édesanyákra a hátsó udvarban 
kialakított rámpás feljáró kialakítá-
sával is. A belső terekben elhelyezett 
információs táblákon Braille-írással 
is feltüntetik a tudnivalókat, segítve 
ezzel a látássérülteket. A tömörfa pad-
lózatban, illetve a hidegburkolatokban 
vezető sávokat helyeznek el a bizton-
ságos közlekedés érdekében. 

Nagy Henriette – aki korábban a me-
gye Év háza-pályázatán a dorogi Intéz-
mények Háza felújításával díjat nyert 
– építész tervező munkáját dicséri az 
egységes, az elmúlt évtizedekben fel-
aprózott tereket felszámoló, igazán 
impozáns épület. A huszadik század 
elején felépült Bécsi úti épület meg-
újítása, a városközpont funkcióbővítő 
rehabilitációja nagyrészt Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból 
vissza nem térítendő támogatás kere-
tében, illetve önkormányzati önrésszel 
újulhatott meg.

A KDOP-3.1.1/B-12-2012.0001 
pályázati kódszámú „Funkcióbővítő 
belváros rehabilitáció Dorogon – az 
Arany János Városi Könyvtár közös-
ségi színtérré alakítása” című pályázat 
az Európai Unió támogatásával és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfi nanszírozásával valósul meg. 

Nagy Gézáné műszaki ellenőr, Nagy Henriette építész, 
Bartl Ildikó beruházási főtanácsos és Varga András, a kivitelező cég ügyvezetője 

MŰSZAKI ÁTADÁS UTÁN MÁR BÚTOROZZÁK A 
MEGSZÉPÜLT KÖNYVTÁRAT
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A napokban „Az év köztisztvise-
lőjévé” választották Dorogon a 

hivatását majd’ négy évtizede gyakor-
ló Szuki Ferencnét. A polgármesteri 
hivatalban tevékenykedő kitüntetettet 
– akinek dr. Tittmann János polgár-
mester adta át az elismerő oklevelet – 
egyebek mellett az eredményes mun-
kavégzés mikéntjéről kérdeztük.

Mióta és milyen keretek között szol-
gálja, segíti a lakosokat?

Világ életemben – ez az esetemben 
1975-től értendő – lakásügyekkel fog-
lalkoztam, és most sincs ez másként. 
A másik feladatom az aktív korúaknak 
történő segítségnyújtás. Ide sorolan-
dók a foglalkoztatás helyettesítő tá-
mogatásban és a rendszeres szociális 
segélyben részesülők, valamint azok 
a betegek, akik voltaképp kizárólag az 
önkormányzatra számíthatnak.

Mi jelenti a munkája szépségét?

Az, hogy emberekkel foglalkoz-
hatom. Szeretem őket, jó érzés se-
gíteni rajtuk, megoldani a problé-
máikat. A többség rendkívül hálás 
ezért. Nincsenek egyszerű ügyek, 
de a kihívásokat is kimondottan 
kedvelem. A hozzám érkezőkkel 
igyekszem kölcsönös bizalmi vi-
szonyt kialakítani. Ennek eredmé-
nyeképp a személyes, magánéleti 
gondjaikat-bajaikat is ismerem. 
Elvégre mégiscsak szociális terü-
leten dolgozom…

Változtat valamin a kitüntetés?

Semmin. Persze, örülök az elis-
merésnek, de ugyanúgy végzem a 
munkám – ha minden igaz, 2016-
ig – ahogyan eddig tettem. 

A kollégáival milyen a kapcsolata?

Úgy vélem, kiváló. Ehhez alighanem 
az is hozzájárul, hogy értem a viccet, 
és nem vagyok sértődős típus. 

AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE: SZUKI FERENCNÉ - JÓ LELKI- ÉS EMBERISMERET

Az egészségügyi dolgozókat ün-
nepelték június utolsó napján a 

József Attila Művelődési Házban. Bé-
res Tiborné tanácsnok asszony Dorog 
város képviselő-testülete nevében kö-
szöntötte a megjelenteket. 

– A Semmelweis Napot, vagyis a Ma-
gyar Egészségügy Napját országszerte 
ünneplik az egészségügyi területeket 
dolgozók. Településünk 30 éve városi 
rangot kapott. Ünnepeink sorában 
Semmelweis Napon mi is tisztelettel 
köszöntjük az egészségügy valameny-
nyi résztvevőjét. Önöknek köszönhető, 
hogy évtizedek óta magas színvonalú 
ellátással járulnak hozzá a városunk-
ban élők egészségének megőrzéséhez. 
Kiemelve szakkórházunk, szakrende-
lőnk szerepét, amelyek bár nem részei 
az önkormányzat egészségügyi hálóza-
tának, mégis hozzájárulnak az ellátás 
színvonalának további emeléséhez. 
Bár aki ma Magyarországon ebben a 
szakágazatban munkát vállal, az misz-
sziót is vállal ezzel a bérrendszerrel. 
Dicséretes hagyomány a Semmelweis 
Nap, amelynek keretében a város ve-
zetése elismerését fejezi ki a gyógyí-
tás valamennyi dolgozója előtt, ebben 
a nehéz anyagi helyzetben is helytálló 
szakemberek lelkiismeretes munkáját. 
Köszönöm háziorvosainknak, a gyer-
mekorvosainknak, fogorvosainknak, a 
védőnőknek és valamennyi dolgozónak 

az áldozatos és felelősségtel-
jes munkájukat! 

A köszöntő után Béres Tibor-
né tanácsnok asszony átadta 
a Dorog Város Képviselő-tes-
tülete által alapított és ado-
mányozott Az év egészség-
ügyi dolgozója díjat. Az idén 
Hományi-Timár Krisztina - aki 
1990 óta dolgozik az egészség-
ügyben, 1996 óta laboratóriumi 
asszisztensként - vehette át az 
elismerést.

Hományi-Timár Krisztina 
2004-ben laboratóriumi anali-
tikus felsőfokú képesítést, ezt 
követően szociálpedagógiai fő-
iskolai végzettséget szerzett.

Magas színvonalú szakmai munkája 
mellett dinamikus, empatikus szemé-
lyiségéből fakadóan kiemelt fi gyelmet 
fordít a betegek kiszolgálására, meg-
elégedettségük biztosítására. 

Szívesen ellát érdekérvényesítői, ér-
dekvédői feladatokat a szakrendelő 
munkavállalóinak képviseletében.

Évek óta meghatározó szerepe van a 
dorogi laboratórium elismerésre méltó 
mennyiségi és minőségi teljesítményé-
nek alakulásában.

Kitüntetésével egyúttal köszönetün-
ket fejezzük ki a laboratórium egész 

kollektívájának is – hangzott a mélta-
tás. 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara megyei területi szervezetének 
Elismerő Oklevelét dr. Vargáné Far-
kas Klára  vehette át Hegyváriné Ódor 
Yvettétől, a számvizsgáló bizottság el-
nökétől

Az ünnepség második felében Bach 
Szilvia és Éles István humoristák szó-
rakoztató műsorát láthatták a megje-
lentek. 

A műsor után dr. Varga Győző, a szak-
rendelő és a szakkórház főigazgatója 
mondott pohárköszöntőt, majd meg-
vendégelték a résztvevőket.

SEMMELWEIS NAP: MISSZIÓT VÁLLALNAK EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Dr Vargáné Farkas Klára és 
Hományi-Tímár Krisztina
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HÁROM GENERÁCIÓ SIKERE – MESTER ÉS TANÍTVÁNYA DÍJAT 
KAPOTT KOVÁCS KLÁRA

Mester és Tanít-
ványa Díjban 

részesült Kovács Klára, 
a Zrínyi iskola tanítója a 
KGYTK II. Országos Te-
hetségnapján. A díjat el-
sőként három évvel ez-
előtt édesapja, Kovács 
Lajos helytörténész, 
szerkesztő, címzetes 
igazgató vehette át. 

Több mint egy évtizede, 
gyakorlatilag az indulás 
óta részt vesz a Zrínyi 
iskola a Kutató Gy-
erekek Tudományos 
Konferenciája program-

jában. Számos lezárt tanulmány született a kitartó, érdekes, 
kutatásmódszertani dolgozatoknak köszönhetően. Sok diákjuk 
– már a Petőfi ből és az Eötvösből is – az országos döntőkig 
jutott, átélve egyfajta „kísérleti kalandot”. Ön mikor kap-
csolódott a munkába?

Azon szerencsések közé tartozom, akik másodgeneráci-
ós pedagógusként friss diplomával visszamehettek az alma 
materbe, a számomra anyaiskolát jelentő Zrínyibe. Már pá-
lyakezdőként bekapcsolódtam a kutatómunkába, azóta sok 
szép sikert értünk el tanítványaimmal, akiket a felső tago-
zatba már úgy bocsátottam a tehetség-felismerés és -gon-
dozás technikáival, hogy kellő kommunikációs és önművelő 
képességgel vághattak bele a kutatásokba (Kovács Klára 
pedagógusjelöltként országos mesemondó versenyt nyert – 
a szerk megjegyzés). Tíz éves kortól ajánlják a programban 
való részvételt, hiszen akkortól már tudományos gondolko-
dásra lehet késztetni a legtehetségesebb tanulókat.

A lányával, Molnár Villővel, már korábban rátértek erre 
az útra. A mostani díjat is a közös munkának köszönheti. 

A folyamatos együttlét eredményezi, hogy közös mentori 
nyelvet beszélünk. Közös volt a célunk, amelynek alapját 
adta az erős helytörténeti indíttatás, a már negyedik osztály-
ban kitűzött cél, hogy kutatásainkkal több éves sorozatot al-
kotunk. A részek kibontása érdekében egy egészben, Dorog 
helytörténetében gondolkodtunk. Így születtek évről évre - 

édesapám, Kovács Lajos vezető mentori támogatásával – az 
országos díjakban, legutóbb kiemelt országos első díjban 
részesült alkotások. 

Milyen témákkal foglalkoztak?
Egy családi karikatúragyűjtemény művészi-lélektani elem-

zése után, a dorogi templom Haranghy-féle üvegablakait 
elemeztük, majd katalógust készítettünk a város megrongá-
lódott, megsemmisített vagy átépített értékeiről, legutóbb a 
dorogi zenekarok történetéről írtunk az intézményes zene-
oktatás előtti időkből.

A Jubiláló bányász muzsikusok és zenekarok Dorogon 
1889-2014 című kötet első fejezeteként meg is jelent az írás 
Dorogon.

Való igaz. a Párbeszéd Napján, a 125 éves bányászzene-
kar Tavaszi koncertje előtt mutatta be Villő édesapámmal a 
kötetet, amely nagy sikert aratott. Az országos kiemelt első 
díjban részesült tanulmány bemutatására meghívást kap-
tunk – az ugyancsak kiemelt első díjas Pusenyák Viktóriával 
és édesanyjával, aki mint szülő vett részt a mentori munká-
ban – a Tehetség Napjára, amelyet második éve rendeznek 
meg Budapesten. Ezúttal a felkészítőknek is előadást kellett 
tartaniuk: közös mentori munkánkról beszéltünk Kovács 
Lajos témavezetővel és Pusenyákné Tavasz Tündével, aki a 
segítő szülő szemszögéből mutatta be a kutatómunka rö-
gös, de dicséretes útját (ennek jelentőségét nem lehet elég-
gé hangsúlyozni!). Ő Díjoklevél elismerésben részesült, míg 
én átvehettem a Mester és Tanítványa Díjat, amellyel a Kuta-
tó Gyerekek Tudományos Konferenciájára több éven át foly-

tatott kiemelkedő, példa 
értékű tehetségnevelő 
munkámat ismerték el. 
Tegyük hozzá: nagy si-
kernek számít, hogy 
mennyi dorogi tanuló és 
mentor kapott szót ezen 
a tehetségnapon, így az 
Eötvös-iskolából az or-
szágos első díjas Krempf 
István felkészítője, Ba-
logh Balázs tanár úr is 
kiérdemelte a Díjokleve-
let. 

M.T.

ÖRÖMTELI JÁTÉKOS CSALÁDINAP MÁLTAI MÓDRA

A Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportja, 
a Szent József és a Szent Borbála Plébáni-

ák szervezésében Családi Napot szervezett június 
végén a művelődési ház előtti árnyas Otthon té-
ren. A szép idő és a remek programok – kézműves 
foglalkozások, örömjáték, koncert – sokakat von-
zott a parkba. A hagyományos rendezvény célja, 
hogy a családok, felnőttek és gyermekek együtt 
töltsenek egy tartalmas és boldog napot. 

Kovács Lajos és Molnár Villő
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DOROGI SIKER A 7. GYEREK ARC 
KIÁLLÍTÁSON

A Millenáris Parkban csaknem ezerhétszáz képből 
választották ki a zsűri tagjai azt a kilencven alko-

tást, amelyet bemutattak a 7. Gyerek ARC országos pá-
lyázat keretében. Az Eötvös iskola tanulója Róth Edina, a 
10-14 éves kategóriában 1. díjat nyert. Nagy siker ez neki 
és az Eötvös Alkotókörnek! A szakkör több tagjának is ki-
választották munkáját, így Balogh Rebeka, Dávid Réka és 
Lajos Nikolett is képviselte az iskolát a kiállításon. 

Dorogról kiállították még Kapuscinski Leonórának, a Pe-
tőfi  iskola diákjának munkája is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk megköszönni, hogy a dorogi 
uszoda édesanyánk, Nipl Stefánia ne-

vét vette fel a képviselő-testület döntésének 
eredményeként!

Édesanyánk jólelkű, életvidám, embereket 
szerető asszony volt. Dorogon, a dorogiak-
nak, de a távolról érkezőknek is leginkább 
„Pisti néni” néven volt ismert. Akik még em-
lékeznek rá, a mai napig így nevezik. 

Köszönjük! Büszkék vagyunk rá, hogy a 
gyermekei lehetünk.

Lányai, Hortobágyi Miklósné Koppányi 
Stefánia és Koppányi Mária 

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete a július 14-én megtartott 

rendkívüli testületi ülésen az alábbi napirendi pontokról 
döntött

Napirend: 
1) Dorog Városi Óvoda alapító okiratának módosítása  (mi-

nősített többség)                                                                                        
2) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának elfogadá-

sa (minősített többség)
3) A Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda alapító okiratának elfoga-

dása (minősített többség)
4) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetőjének kine-

vezése (minősített többség)
5) A Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda intézményvezetőjének ki-

nevezése (minősített többség)
6) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetőjének kine-

vezése (minősített többség)
   Előterjesztő: Dr. Tittmann János polgármester
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben 

a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A 
képviselők által alkotott rendeleteket írásos formában az Arany 
János Városi Könyvtárban és a város honlapján olvashatják. 

Tilos szeszes italt fogyasztani mostantól Dorog közterü-
letein. Több városhoz hasonlóan június végétől a rend-

őrség kezdeményezésére településünkön is betiltották az 
alkohol fogyasztását az utcákon, tereken. Kivételes esetek-
ben - szilveszterkor, illetve az önkormányzat által szervezett 
vagy engedélyezett rendezvények idején és területén - meg-
engedett a szeszes italok közterületeken való fogyasztása. 
Természetesen a közterület-használati engedéllyel rendel-
kező vendéglátóipari előkertek, teraszok területén nyitva 
tartási időben továbbra is lehet italozni. 

A közterület-használat szabályairól, díjairól szóló ön-
kormányzati rendeletet a napokban módosította a képvi-
selő-testület. Honlapunkon a „Rendeletek” között (Köz-
terület-használat szabályai 2014. pdf) olvashatnak a 
közterület-használati hozzájárulás beszerzésének módjáról 
is. A módosított jogszabály június 28-tól hatályos. 

TILOS ALKOHOLT FOGYASZTANI AZ 
UTCÁKON, TEREKEN!
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Új vezetőedzője van a do-
rogi felnőtt csapatnak. A 

2014/2015-ös idényben a szom-
bathelyi Illés Akadémiáról érke-
zett Németh Szabolcs szakmai 
irányítása mellett készülnek a 
futballisták a szezonra. Az után-
pótlás nevelés szakmai igazgató-
jaként regionális központ kialakí-
tása is céljai között szerepel.

Mayer László elnök hívására 
érkezett Dorogra az Illés Aka-

démiáról. Milyenek a dorogi játékosok?
Júliusban kezdtem meg a szakmai munkát. A csapat jó kö-

zösséget alkot, úgy érzem elfogadtak, fogékonyak a mun-
kára. Edzőtársaimmal, Simon Imrével és Belányi Istvánnal 
megtaláltuk a közös hangot. Egy a célunk: minél jobb ered-
mény elérése. Konkrétan az NB III. első öt legjobb csapa-
tának egyike szeretnénk lenni. Nagy kihívást láttam abban, 
hogy felnőtt sportolókkal foglalkozhatok. Az Illés Akadémia 
utánpótlás szakmai igazgatójaként megélt kihívások után ez 
egy újabb feladat. 

Mennyiben változik a játékos keret ebben az idényben?
A tavalyi csapat magja együtt maradt, a húzóemberek to-

vábbra is a Dorogi FC-t erősítik. Az augusztus 
végéig tartó igazolási időszakban minőségi 
emberek szerződtetése a cél. Néhányan távoz-
tak - Ambrus Tamás, Fluxa Dávid, Frank Tamás 
és Kollár Márk - a csapatból, Máj Gábor és Tóth 
Zoltán Tatabányára igazolt. Az már biztos, hogy 
új játékosként mutatkozhat be Perovics Dávid, 
aki az NB II-es bajnok Dunaújvárosból érkezett 
hozzánk. 

Játékosként a Szombathelyi Haladás csa-
patát erősítette, az ottani utánpótlás nevelés 
vezetője volt. Kuriózum, hogy a Magyar Kupa 
első meccsén, augusztus 13-án Szombathellyel 
mérheti össze erejét a Dorog. 

Könnyebb lesz így a felkészítés, hogy isme-
rem az ottani játékosokat, de azon túl, hogy 
megmutatjuk mire vagyunk képesek, a bajnok-

ságban való szereplés lényegesen fontosabb számunkra. 
Minden nap edzésekkel készülünk, keddenként és csütör-
tökönként duplázunk. 

Az Illés Akadémia szakmai vezetőjeként az U16-U15-
U14 csapatai tartoztak Önhöz, valamint az U15-ös csapat 
vezetőedzője is volt egyben. Az utánpótlás nevelés szakmai 
igazgatójaként milyen tervekkel érkezett hozzánk?

Regionális központ létrehozásán fáradozunk Mayer Lász-
ló elnök úrral. Célunk, hogy minél több minőségi játékost 
neveljünk a Dorog FC részére. Kialakítottam egy utánpótlás 
képzési programot, célokat tűztünk magunk elé. Szeretnénk 
hosszabb távon minél több saját nevelésű játékost beépíteni 
az első csapatba.  Az infrastruktúra adott: Dorogon két, To-
kodon egy műfüves és egy élőfüves pályán futballozhatnak az 
utánpótlás játékosok az újjászervezett edzőgárda irányítása 
mellett. Már most érezhető, hogy nőtt az érdeklődés. Sze-
retnénk minél több gyermeket bevonni a programjainkba. 7 
éves kortól várjuk a focizni vágyó gyerekeket. Későbbi fel-
adatunk  a környékbeli egyesületeket bevonni a munkánkba 
az együttműködési programok kialakítása érdekében. Vonzó 
környezetet, erős fi lozófi át kínálunk a fi ataloknak. Célunk, 
hogy kiváló játékosok legyenek a nálunk nevelt fi atalokból 
és büszkék legyenek arra, hogy a Dorogban futballoznak!

 Madarász Tímea

SIKERKOVÁCSOK – BEMUTATJUK A DOROGI FC 
VEZETŐEDZŐJÉT, NÉMETH SZABOLCSOT

Dorog Város Egyesített Sportintézménye, valamint 
a Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és 

Sportegyesülete programot indít a mozgásukban korláto-
zottak számára. A résztvevők orvosi szűrővizsgálat kere-
tében kapnak javaslatot arra vonatkozóan, mely mozgás-
formákat milyen intenzitással végezzenek. A testedzésre, 
az aktív kikapcsolódásra a település sportlétesítményei, 
fi tness termei egyaránt rendelkezésre állnak. A program 
lényegében minden korosztály számára elérhető, a mozgás 
javasolt gyakorisága heti két alkalom. 

Kapcsolatfelvétel: 
-  Dorog Város Egyesített Sportintézménye (sportiroda@

dorog.hu) 
-  Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és Sport-

egyesülete (Bokros László: bokrosl@hdsnet.hu)

ÚJ PROGRAM INDUL A MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTTAKNAK
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Kiválóan szerepelt az elmúlt 
évadban az NB II Keleti cso-

portjának bajnoka, a Dorogi Diófa SE. 
A női csapat hibátlan mérleggel zárta 
a 2013-2014-es szezont, majd a felju-
tásért játszott ki-ki meccsen a nyuga-
ti bajnok Zalaegerszegnek esélyt sem 
adva kivívta az NBI-es indulás jogát. A 
Szabados György edzette gárda az ön-
kormányzat részéről hárommillió fo-
rintos többlettámogatásban részesült 
annak érdekében, hogy a csoportjában 
ellenfeleit oktató, nekik rendre „szó-
rakoztató futball-leckével kedveske-
dő” dorogiak a legfelsőbb osztályban 
is megállják a helyüket. A klubvezetés 
nem tétlenkedik. Mint azt Klotz Tamás 
elnöktől megtudtuk: nagyon örülnek, 
hogy Szabados György egy évvel meg-
hosszabbította szerződését a csapat-
nál, illetve Faragó László személyében 
kapus edzőt kaptak a lányok.– Ugyan-
akkor olyan játékosokat igazoltunk, 
akik erősíteni fogják a csapatot. Az 
érkezők listája bizakodásra ad okot: 
Benkő Mónika (Astra) válogatott spor-
toló. Vele együtt a 2014-15-ös bajnoki 
idényt piros-feketében kezdheti Ujvári 
Izabella és Tatai Krisztina – mindketten 
a magyar bajnok és kupagyőztes MTK-
ból teszik át székhelyüket. Sándor Zita 
(Femina), valamint a szlovák bajnok Ér-

sekújvár korábbi első számú kapusa, 
Csintalan Vivien is a Diófában játszik 
a következő bajnoki évadban. Érkezett 
még Nagy Peti Kitti a BNLC koráb-
bi játékosa, és visszatért szülés után 
a  Dorogi Diófa egyik alapító játékosa 
Hegedüsné Spóner Éva. Távozott Csep-
regi Gabriella Olaszországba, Várkonyi 
Orsolya és Dominika Nagyová fél évig 
szüneteltetik pályafutásukat  iskolai el-
foglaltságaik miatt.

A sportolói gárda összetétele még 
mindig képlékeny. Várható még érkező 
a csapatba, folynak a tárgyalások. 

A felkészülést július közepén elkezdte 
a csapat, a hónap utolsó vasárnapján 
edzőmeccset játszottak Sárisápon, a 
szlovák I-liga második helyezett csa-
patával, Vágsellyével. Az edzőmeccsek 
sorában a Videotonnal, az MTK-val, az 
Újpesttel és a Győri ETO csapataival is 
összemérik erejüket lányaink. 

Az első bajnoki mérkőzést idegenben 
kezdik a bajnok és kupagyőztes MTK 
csapata ellen, míg első hazai meccsü-
ket augusztus végén a tavalyi bronzér-
mes Szombathelyi Viktóriával játsszák. 

ÉLVONALBAN: AZ NB I-BEN MUTATKOZHATNAK  BE NŐI 
FUTBALLISTÁINK, A DOROGI DIÓFA SE JÁTÉKOSAI

FANTASZTIKUS SIKER AZ ÚSZÓ OB-N 

Egy arany és egy 
ezüstérmet, va-

lamint több kiváló he-
lyezést értek el az Új-
Hullám SE versenyzői 
a szombathelyi III. 
Delfi n Országos Úszó-
bajnokságon.

Merész Bence győ-
zött 100 méteres 
mellúszásban, Bö-
szörményi Boglárka 
második lett 100 méteres pillangóúszásban, negyedik 200 méte-
res vegyesúszásban, hatodik 100 méteres mellúszásban és he-
tedik 100 méteres hátúszásban. 

A női 4x50 méteres vegyesváltó (Simonek Renáta, Berky Nóra, 
Márföldi Abigél, Böszörményi Boglárka) a hatodik helyen vég-
zett.

Az Új-Hullám SE az éremtáblázat kilencedik helyén zárt. Az or-
szágos bajnokságon 69 egyesület 514 versenyzője indult el. Az 
Új-Hullám SE OB-n szereplő sikercsapatának névsora: Berky 
Nóra, Böszörményi Boglárka, Márföldi Abigél, Meczger Sára, 
Merész Bence, Simonek Renáta. 

EGYETEMI-VILÁGBAJNOK LETT 
JÄGER KRISZTIÁN 

Július elején 
rendezték meg 

Pécsett a XI. Egye-
temi-világbajnok-
ságot, amelyen 
remekeltek a ha-
zai birkózók, köz-
tük a dorogi Jäger 
Krisztián. A 66 ki-
logrammosok fi -
náléjában Kriszti-
án 7-0-ra legyőzte 
a török Günalt, így 
megszületett Magyarország hatodik aranyérme is Pé-
csett. A kötöttfogású csapat - egy ponttal megelőzve 
a törököket - első lett a pontversenyben. A birkózó vi-
lágversenyen ezzel a Dorogi Nehézatlétikai Club ver-
senyzője Egyetemi-világbajnok lett. Mint azt dr. Köves 
Károlytól megtudtuk, Jäger Krisztián miután legyőzte 
cseh, lengyel, ukrán ellenfelét, a döntőben a török ver-
senyző ellen is sikerrel szerepelt. A világbajnok fi atal-
ember edzői Bacsa Ferenc és Lévai Zoltán.
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SZÍNHÁZ BÉRLET
2014/2015

Novembertől a dorogi József Attila Művelődési házban 
újra indítjuk színház bérletünket.  Az első előadás 2014 
novemberében a Bolha a fülben című darab lesz, 2015-
ben pedig a Marica grófnő és a Délután a legjobb című da-
rabokat tűzzük műsorra a Budapesti Bulvárszínház – Fogi 
színház művészeinek előadásában. Fellépnek többek kö-
zött: Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa, Fodor Zsóka, Straub 
Dezső, Straub Péter, Harmat Imre és még sokan mások. 
Jegy- és bérlet rendelés szeptembertől a művelődési 
házban. Tel: 521-000.

MEGHÍVÓ
„Az újszülöttnek igénye van:
 az anya karjainak melegére,
 emlőjének táplálékára,
 biztonságra, amit az édesanya jelenléte nyújt,

A szoptatás mindhármat egyszerre elégíti ki.”
Az anyatej több mint táplálék. A szoptatás több mint anya-

tejes táplálás. Mi, védőnők ezért dolgozunk, és azt sze-
retnénk, hogy az édesanyák minél tovább tudják szoptatni 
csecsemőjüket. Ezért a célért rendezzük meg minden év-
ben  ANYATEJES VILÁGNAPI ÜNNEPSÉGÜNKET, amelyet 
idén augusztus 05-én tartunk a Petőfi  óvodában (Dorog, 
Iskola u. 2.) 16 órai kezdettel. 

Ünnepségünkre ezúton szeretnénk meghívni minden 0-6 
éves gondozottunkat és családjukat. Kötetlen, vidám dél-
utáni szórakozást kívánunk, melyben segítségünkre lesz 
egy hangulatos SZÓRAKOZTATÓ GYERMEKMŰSOR, vala-
mint sok-sok meglepetés. Rajos Fagyizó fi nom fagylalttal 
lepi meg a családokat. A rendezvény alatt egészség meg-
őrző előadásokon vehetnek részt a megjelentek a meghí-
vott cégek képviselőitől. 

Program:

16:00-tól   Megnyitó
16:10-17:00  Dudó Bohóc
17:00-17:30 Pinocchio Báb Együttes műsora
17:30-tól  Tombola

A műsorok alatt Anyatejes totó kitöltése.

DOROGI VÉDŐNŐK

DOROGI DIÁK SIKERE A MINDLAB 
OLIMPIÁN

A Nemzetközi MindLab Olimpiára a világ minden részéről érkez-
nek MindLab-et, a különleges gondolkodásfejlesztő programot ta-
nuló gyerekek. Ők e nemzetközi versenyt megelőzően országos vá-
logatón vesznek részt,  ezzel  vívják ki az Olimpián való indulás jogát. 
A 8-12 éves korú diákok három versenyszámban (Dáma, Korridor, 
Octi) érik össze tudásukat. A magyarországi válogatón elért 3. helye-
zése alapján idén a dorogi Pohner Zsolt is részt vehetett a versenyen 
Dáma kategóriában.

 Az idén Budapesten, az ELTE impozáns diszterme adott otthont 
az olimpiának. Az első napon autóbuszos városnéző körúton vettek 
részt a versenyzők, majd a Tropicariumban, a Csodák Palotájában és 
a Pálvölgyi-barlangban folytatódott a program. A másnap az egyéni 
versenyt rendezték meg. Török, ausztrál, panamai ellenfelekkel ját-
szott Zsolt, aki végül a 13. helyet szerezte meg. A harmadik napon a 
csapatverseny zajlott, a magyar csapat a 4. helyen zárt.

Az olimpián való részvétel nagy siker a dorogi MindLab csoport 
számára, hiszen a szakkör alig két éve működik.  Legidősebb já-
tékosaik is csak 10 évesek, ők még két éven át indulhatnak az or-
szágos versenyeken, és az eddigi tapasztalatokkal felvértezve szép 
eredményeket érhetnek el a jövőben is.

A MindLab szakkör a Petőfi iskola könyvtárában működik, heti 1 
alkalommal, az iskolai szorgalmi időszakban. A szakkörbe bárki je-
lentkezhet.

A Petőfi iskolában órarendi óraként is megjelenik egy MindLab-en 
alapuló képességfejlesztő program, melynek keretében stratégiai 
és logikai játékokkal fejlesztik a gyermekek gondolkodási képessé-
geit.

PRÍMA DÍJRA JELÖLTÉK 
DR. ZSEMBERY DEZSŐT

 Dr. Zsembery Dezső dorogi műgyűjtőt is jelölték az idei Príma 
Díjra. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete – immár 10. alka-
lommal – az idén is odaítéli a megyei Príma Díjakat az arra 
érdemeseknek. A VOSZ megyei elnöksége, az Önkormányza-
tok és a támogatók jelölése alapján 51 jelöltből - a szakmai 
zsűri ajánlása alapján, a területi elvet fi gyelembe véve – tíz 
jelöltet hívnak meg 2014. október 30-án, a tatabányai Jászai 
Mari Színházban megrendezésre kerülő Príma Díj Átadó Gá-
lára.Dr. Zsembery Dezsőt a közművelődés kategóriában je-
lölték a díjra. A jelöltek közül a támogatók szavazatai alapján 
kerül választják mjad ki a három Príma Díjast. A közönség is 
leadhatja szavazatát az arra érdemesnek tartott jelöltre. 


