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Megnyitották a nyarat Dorogon

 Június 14-15-én koncertek zajától volt han-

gos Dorogon az Otthon tér. Tizedik alkalom-

mal került megrendezésre a KosBor, a város 

borfesztiválja, amely ismét nagy tömeget 

vonzott. 

A fesztivál már június 13-án elkezdődött, 

ekkor választotta meg a KosBor borát és a 

különdíjasokat a bírálóbizottság. Csizmadia 

Péter sommelier volt a segítségükre az íté-

szeknek a választásban.

Ezen a napon Kele Fodor Ákos költő írányí-

tásával megszületett a rendezvény hiva-

talos bordala is, amely a három nap alatt 

többször is felcsendült. 

Pénteken a dzsessz kedvelői örülhettek, 

hiszen a nap főzenekara  a közkedvelt Bu-

dapest Jazz Orchestra volt. Előttük fellépett 

Hubai István, aki gitárjátékával belopta ma-

gát a hallgatók szívébe. A Bohemian Acous-

tic ismét igényes és profi műsort adott elő. 

A várva várt BJO Singin’ and swingin’ című 

műsorával a húszas éveket idézte meg. Az 

est a fiatalok kedvencével, a Soulwave-vel 

zárult. 

Szombaton tovább folytatódott a minőségi 

zenék sora,de itt a rock vonal volt erősebb. 

A So Hot Chilit a Black Jack követte a szín-

padon, igazi zúzós zenével. Az NB pörgő 

nyelvű rapperei után pedig a Los Oran-

gutanes Dél-Amerikát idézte Dorogra. A sal-

sa és cumbia egészen éjfélig szólt, a táncos-

lábú közönség nagy örömére. 
K.CS.

A Pokriva család 
második kislányát, 
a 2019-es év első do-
rogi újszülöttjét Lizát 
köszöntötte dr. Titt-
mann János polgár-
mester június 25-én. 
A kislány január 4-én 
született, nővére szü-
letésnapja után pon-
tosan 15 hónappal.

Évek óta szép hagyomány városunkban, hogy az év első újszülöttjét 
Dorog címerével és a gyermek nevével, születési idejével díszített 
arany medállal ajándékozza meg Dorog Város Önkormányzata. Az 
aranymedálon kívül egy Baba-Mama Ajándékcsomagot is kapott a 
gyermek. A nagyobbik testvér, Hanna sem maradt ajándék nélkül: 
Duplo vonatnak örülhetett a kislány.

 Az idén újdonság, hogy minden dorogi újszülött egy Baba-Mama 
Ajándékcsomagot kap az önkormányzattól. A babaruhákat, ágyne-
műt és a baba ellátásához szükséges dolgokat tartalmazó doboz kü-
lönleges funkciója, hogy „kiságyként” használható. 

A kezdőcsomag, mint önkormányzati támogatás nem csak a hátrá-
nyos anyagi helyzetű családokat illeti meg, hanem az édesanyává 
válás jelképeként alanyi jogon jár az újszülöttek érkezésekor. 

2019 első félévében 42 újszülött érkezett dorogi családokhoz, így ne-
kik már automatikusan jár a Baba-Mama Csomag.

Aranyéremmel 
köszöntötték Lizát

Polkával kezdtek, ősbemuta-
tóval zártak a nyárköszöntőn

Klasszikus polkával kezdte Nyárköszöntő koncertjét a Dorogi Német 
Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara. A június 22-én, 
a művelődési házban megrendezett zenei eseményen filmzenék és 
kortárs zeneszerzők művei is felcsendültek. A vastapsot követően, 
ráadásként egy dél-amerikai számot adtak elő, amelynek ősbemu-
tatóját tartotta zenekar a koncert zárásaként. 

Augusztus 18-án 18 órakor a Zenepavilonnál hallgathatjuk ismét a 
Bányász Zenekart. 
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Futókör készül az Otthon téren. Az úgyneve-
zett „Zöld Kör”-projekt során egy új, specifi-
kus célú rekreációs tér jön létre uniós pályá-
zati támogatásnak köszönhetően. 

A város egyik frekventált, de elhanyagolt 
területén egy olyan találkozási pont létesül 
Dorogon, amely alkalmas korosztályfügget-
len szabadidős sport rendezvények, egyéni 
rekreációs tevékenységek fogadására, az 
egészséges életmód megőrzése, a közös-
ségfejlesztés érdekében. 

A többfunkciós tér kialakításánál kiemelt 
szempont volt a környezettudatosság és 
az egészségmegőrzés a sport eszközeivel. 
A szakemberek a futópálya elhelyezésére 
több területet is megvizsgáltak, egyeztettek 
a Dorogi Futókör Egyesülettel.

A futókör Otthon téri kijelölésének két oka 
volt: a városközponti helye, a közintéz-
ményekkel való szoros együttműködés 
(mosdók, gyermekfelügyelet stb.), más-
részt az elhanyagolt – sok esetben veszé-
lyes - terület rendezése: kivilágítása, átlát-
hatóvá tétele.

A terület amely nemrégiben került az ön-
kormányzat tulajdonába, rendezése során 
az Otthon téri parkban lévő 202 fából 28 
darabot a pálya kialakítása érdekében kel-
lett kivágni, ugyanakkor a szakember által 
megvizsgált lombos növények egyikén sem 

találtak fészket, tojásokat. A további 6 fát 
érintő kivágásokkal július közepéig, a költé-
si időszak végéig vár a kivitelező. Ugyanak-
kor fontos megjegyezni, hogy a fák és cser-
jék tervszerű, nagyobb ütemű pótlására is 
sor kerül 2019 őszén. Összesen mintegy 92 
fát és cserjéket ültetnek el a projekt része-
ként a park külső lehatárolásaként a Hét-
színvirág Óvoda, a gimnázium, a szökőkút 
előtt és az alagúttal szemben lévő sávokba. 
Ennek eredményeként a fák pótlása a terü-
let rendezése mellett kétszeres lesz. 

Az egészséges környezetben kialakítandó 
400 méter hosszú és 2 méter széles, kor-
szerű (rekortán) burkolatú futókör és a 100 
méteres – a gimnázium testnevelés óráit is 
kiszolgáló – gyorsító szakasz mellett kültéri 
fitnesz eszközöket tartalmazó parkrészt lé-
tesít a város a kivitelezés során. 

Az egészséges életmód hívei által létreho-
zott közösségek fejlesztése hosszútávú cél-
ja a városnak, amely érdekében biztosítja 
számukra a szükséges feltételeket. A moz-
gásgazdag életmódra nevelés családi fel-
tételeinek javítása érdekében - együttmű-
ködő intézményként - a futókör közvetlen 
szomszédságában működő önkormányzati 
óvodában biztosítja a sportolni vágyó szü-
lők számára, hogy gyermekeiknek felügye-
letet nyújt az intézményben.

Kívánjuk, hogy teljen mindenkinek kelle-
mesen a szabadideje, élményekkel fejleszt-
hesse egészségét!

Fatelepítési akciók

Több fórumon faültetési akciókat szervez-
nek civilek. A kezdeményezéseket üdvözli 
a városvezetés, ugyanakkor kérjük, hogy a 
fatelepítési szándékot, a helyszínek és a fa-
fajták kiválasztását a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztályával minden esetben egyez-
tessék az akciók kezdeményezői!

Futókör: faültetés követi az Otthon téri 
területrendezést, rekreációs pont kialakítását

Átadták az „Év 
köztisztviselője” 
elismerést
A képviselő-testület 2019-ben az „Év köztiszt-
viselője” díjat Hervainé Kain Ildikó köztiszt-
viselő részére adományozta. Az elismerést 
a június 28-án megtartott testületi ülés előtt 
adta át dr. Tittmann János polgármester a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya veze-
tő főtanácsosának. 

Városunk Képviselő-testülete Semmelweis 
Nap alkalmából városi ünnepségre hívta az 
egészségügyben dolgozókat, mindazokat, 
akik nem kevesebbet választottak élethiva-
tásként, mint az orvoslást, ápolást, segítést, 
gondozást, egyszóval az egészségügyi pályát. 

Az ünnepségen, amelyet a Dorogi József At-
tila Művelődési Házban rendeztek meg részt 
vett Popovics György, a megyei közgyűlés el

nöke. Köszöntőjében tiszteletét fejezte ki az 
egészégügyben dolgozóknak. 

Dr. Tittmann János polgármester üdvözlő 
beszédét követően a Dorog Város Képvise-
lő-testülete által alapított és adományozott 
Év egészségügyi dolgozója kitüntetés átadá-
sa következett. A díjat 2019-ben Schiff erné Dr. 
Wilcsek Zsuzsanna Krisztina főorvos asszony, 
a dorogi kórház osztályvezető főorvosa érde-
melte ki.

Díjazták az  Év egészségügyi 
dolgozóját Semmelweis Napon
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Dorog levegőjének minősége 
a mérések alapján
A Környezetvédelmi Mérőközpont tájékoztatta a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy létszámhiány miatt nem tudnak napi jelentéseket küldeni. 

A határérték átlépésekkel kapcsolatban természetesen továbbra is 
azonnali tájékoztatást kap a Polgármesteri Hivatal. A legutolsó - má-
jus 21-én közölt jelentés óta - határérték túllépés nem volt Dorogon 
(a mért kéndioxid, nitrogéndioxid, szénmonoxid, ózon és ülepedő 
por tekintetében). 

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-86, 
beres.a@hdsnet.hu

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő  július 17-én és 31-én 
16-17 óra között a Gáthy Zoltán Városi könyvtárban tartja foga-
dóóráját. A képviselő elérhető: 30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első kedd-
jén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja 
fogadóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu

TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: ti-
markr@gmail.com

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap 
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában: 
30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu

KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő: 30/330-2622 vagy 33/431-
915

MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő: molnaralbert52@
gmail.com

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő: 70/367-1099, polonyi.
zsolt1@gmail.com

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő: sziglir@gmail.
com

Testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete június 28-án megtartott ülésén az 
alábbi napirendekről döntött

A testületi ülés előtt átadták az Év köztisztviselője díjat, Hervainé 
Kain Ildikó részére.

NAPIREND:

1.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2018. évi beszá-
molója 

Bakody Tamás címzetes tűzoltó törzszászlós jutalmazása 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb események-
ről 

3.) Dorog Város Önkormányzatának 2019. évi önkormányzati költ-
ségvetésről szóló 1/2019. (II.12.) számú rendelet módosítása 

4.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítása 

5.) A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Alapító okiratának mó-
dosítása 

6.) Intézményvezetői pályázat kiírása a Dorogi Szociális Szolgáltató 
Központba 

7.) Reimann Bányászattörténeti Miniverzum nyitvatartása 

8.) A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum térítési díjainak meg-
állapítása 

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 olvas-
hatják.

JÚLIUS 31-IG VÁRJÁK A 

PÁLYAMŰVEKET A 

DOROG35 PÁLYÁZATRA

Dorogot 1984. január 1-jén nyilvánították várossá.  Ezen jeles alka-

lom 35. évfordulója alkalmából tematikus alkotói pályázatot hirdet 

a Dorogi József Attila Művelődési Ház és a Gáthy Zoltán Városi Köny-

vár.

A pályázati felhívás dorogi és/vagy Dorogon alkotó gyermekek és 

felnőttek számára kerül meghirdetésre, képzőművészet, fotóművé-

szet, írásművészet területén. A  meghirdett pályázat beadási határ-

ideje július 31. A pályázatok elbírálását szakavatott zsűri végzi el. Az 

elbírálás három kategóriája:

1. kategória 14 éven aluliak

2. kategória 15-18 évesek

3. kategória 19 évesektől

Minden életkori csoportban, mindhárom kategóriában az első he-

lyezett részesül 100.000,-Ft-os díjban. A korcsoportonkénti és kate-

góriánkénti első három helyezett alkotások 2019. augusztus 31-én, 

a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum megnyitóján kerülnek 

bemutatásra.

A pályázat részletei a város hivatalos honlapján a www.dorog.hu/

Hivatali közlemények oldalon hozzáférhetők.

A pályázat a Széchenyi 2020 Dorog, a dinamikus és fenntartható fej-

lődés városa című pályázat támogatásával (Partnerségben a váro-

sért – TOP-7.1.1-16-H-020-11), a Dorogi József Attila Művelődési Ház 

és a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár előkészítésében, bonyolításában 
kerül kiírásra.

Búcsúzunk  Mucha Jánostól
Megint gyászolnak a Bányász 
Zenekar tagjai. Mucha János 
kollégánk június elején, szép 
csendben eltávozott közü-
lünk,  hogy régi zenésztársa-
ival muzsikálhasson odafent. 
Ő is annak a generációnak volt 
tagja, akik 1950-ben együtt 
kezdtek zenélni Gáldi Ferenc 
karmester vezetésével. Víg 
kedélyű, a  huncutkodást sze-
rető, kiváló zenész volt, talán 
az egyik legjobb tenorkürtös. 
Gyermekkoromtól  ismertem 
és szerettem vele muzsikálni. 

Sajnos betegsége miatt az utóbbi egy évben már nem hó-
dolhatott szenvedélyének, pedig nagyon szeretett zenélni. 
Mindig ügyelt arra, hogy a zenekari  szólamát megtanulja, ha 
kellett hazavitte a kottát és otthon gyakorolta. Fiatalabb kol-
légáival sokszor  viccelődött és ebből alakult ki mindkét bece-
neve: régi kollégáknak „Mucikám” egyeseknek „Kisfiam”. Pél-
damutatása, odaadó zeneszeretete legyen minden zenésznek 
útmutató! „Mucikám” most sajnos búcsúznunk kell, legyen 
örök álmod békés és mindannyiunk nevében öleld meg odaát 
zenésztársainkat az égi zenekarban.
2019. június 5.

Bohner Antal 
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Dr. Völner Pál államtitkár, térségünk or-

szággyűlési képviselője a június 28-án meg-

tartott testületi ülésen bejelentette, hogy 

Dorog Város Önkormányzata nyert a munkás-

szálló létesítésére kiírt pályázaton. 

A szaktárca 335 millió forintos vissza nem té-

rítendő támogatást ad a beruházás megvaló-

sításához. Dr. Völner Pál elmondta, hogy a pá-

lyázat elbírálása során nagy figyelmet kapott 

a francia autóipari cég dorogi letelepedése. 

Dr. Tittmann János polgármester hangsú-

lyozta, hogy nem csak a nagy cégeknek, ha-

nem a környék kis- és középvállalkozásainak 

is lehetőséget kínál az új beruházás saját kol-

légáik elhelyezésére. A támogatási szerződés 

aláírását követően, ősszel készülhetnek el a 

kiviteli tervek, a beruházás, amely a belföldi 

munkaerő áramlást segíti, jövőre fejeződhet 

be.

A helyi cégek munkaerő fejlesztését támogat-

ja a szálláshely szolgáltatás, amelynél a régi 

kolóniás építészeti hagyományok köszönnek 

vissza. Külön épület részekkel, portaszol-

gálattal alakítja ki az épületegyütteseket az 

önkormányzat a vasút és az élelmiszerüzle-

tek közötti barnamezős, elhagyatott terüle-

ten. Az Iskola utcai városrész megszépülése 

után új településrész fejlesztése előtt nyílik 

lehetőség, hiszen a belföldről érkező, jól kép-

zett munkavállalókkal Dorog és a vállalatok 

humán erőforrása nőhet. Az önkormányzat 

nem tömegszállásokat alakít ki, hanem a 

város építészeti hagyományait figyelembe 

véve, kortárs eszközökkel megfogalmazott 

lakóépületeket építtet. A településrészt ezzel 

integrálhatja a beruházás. A vasútállomás 

- mint közlekedési csomópont közvetlen 

környezetében - megvalósítandó építkezés 

megújítja az elhagyatott területet. Az épüle-

tek a munkások szállás szolgáltatás igényei-

nek megszűnését követően más lakófunkciót 

szolgáló egységgé alakíthatóak át. 

Ikerházak készülnek a belföldről érkező 
munkavállalók számára

Júniusban öt napot töltöttek a Zsimondy 
gimnázium vendégeként a nagymuzsalyi is-
kola diákjai és tanárai. A Határtalanul! prog-
ramon nyert pályázat első kirándulásán az 
iskola 9.A osztálya látogatott el Kárpátaljára, 
s most Dorog látta vendégül honfitársainkat. 

Közös történelemóra és esztergomi városné-
zés után különleges élményt jelentett a diá-
koknak a megemlékezés a trianoni békedik-
tátum okozta sebekről. A gyerekek budapesti 
és visegrádi látogatásaik során bővítették is-
mereteiket a királyi Magyarországról, és nem 

utolsó sorban sok új élménnyel gazdagodtak. 
A zsigmondysok bíznak abban, hogy a későb-
biekben is megmarad a baráti kapcsolat a két 
gimnázium között. 

Határtalanul! – Nálunk jártak a nagymuzsalyiak

Tervek: Máté Edina okl. építészmérnök
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Országos zsűrizésre terjesztették fel a dorogi 
gyerekek alkotásait

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei 
alkotói pályázatának díjátadó ünnepségén 
Slavóczki Réka – a Petőfi iskola tanulója – pla-

kát kategóriában korcsoportjában országos 
első, összetettben pedig országos második 
helyezést ért el. A díjátadót a Fővárosi Állat- 
és Növénykertben tartották meg. 

Slavóczki Réka pályaműve a megyei igazga-
tóság első helyezettjeként jutott tovább az 
országos megmérettetésre. A pályázatnak az 
volt a célja, hogy az óvodások és az iskolások 
a kreatív alkotásokon keresztül bemutas-
sák a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes 
világát. Az alkotások központi témája a tűz-
megelőzés volt. Ezt a tűzoltói hivatás bemu-
tatásával, a tűzesetek, káresemények meg-
előzésének fontosságát kiemelő alkotással, 
vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a 
tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel 
lehetett megtenni.

Slavóczki Réka plakát kategóriában korcso-
portjában országos első helyezést ért el, va-

lamint összetettben országos második helye-
zett lett.

Gratulálunk Rékának és felkészítőjének Kapa 
Melinda tanárnőnek.

Első díjas lett Réka plakátja

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bi-
zottság által 2019-ben meghirdetett „A mobil 
várhat” elnevezés felmenő rendszerű gyer-
mekrajz-pályázaton számos dorogi gyermek 
szerepelt kiválóan. A megyei balesetmegelő-
zési bizottság az országos zsűrizésre az alábbi 
pályaműveket terjesztette fel, miután június 
13-án megtartották a megyei díjátadó ünnep-
séget Tatabányán:

Óvodások (3-6 éves): Takács Roland (Petőfi), 
Gótzy Ákos Gyula (Zrínyi), Kele-Fodor Cinka 
(Petőfi)

Alsó tagozatosok (7-10 évesek): Partos Boldi-
zsár (Zrínyi)

Felső tagozatosok (11-15 évesek): Kovács 
Zsófia (Petőfi), Fülöp Nelli (Zrínyi), Szilágyi 
Benjamin (Petőfi).

A nagy sikert tovább fokozza, hogy megyénk-
ből az összesen 18 továbbjutott pályamű 
közül hat dorogi. Gratulálunk a gyerekeknek 
az óvónőknek, Néma Tündének és Kucsera 
Katalinnak, továbbá  a felkészítő tanároknak, 
Kapa Melindának és Partosné Tóth Major 
Krisztinának!

A 90. ünnepi könyvhétre jelent meg Csele-

nyák Imre Tölgyek alatt című kötete, mely 
Arany János életregényének befejező része. 
Az első rész, Áldott az a bölcső, nagy sikere 
után olvasók sokasága várta a folytatást. Az 
íróval a közönségtalálkozón Róbert Katalin 

szerkesztő beszélgetett. 
Petőcz András író pedig így 
nyilatkozott róla:  „Cselenyák 
Imre a majdnem lehetetlenre 
vállalkozott, amikor megírta 
Arany János életét regényes 
formában. Munkájának ér-
deme, hogy közelebb hozza 
hozzánk, késői olvasókhoz 
azt az Arany Jánost, aki éli 
a mindennapi életét, de köz-
ben olyan lélegzetelállító-
an csodálatos műveket hoz 
létre, mint a Toldi, vagy az 

Ágnes asszony, vagy éppen a Vörös Rébék 
balladája. Cselenyák Imre művéből meg-
ismerhetjük Aranyt mint embert, és ezáltal 
talán közelebb juthatunk Aranyhoz, a zseni-
hez, a magyar irodalomtörténet egyik legna-
gyobb költőjéhez.”

Cselenyák Imre befejezte 
Aranyról szóló életregényét

Érem eső a Szent 
István Kupán
Június 30-án, 39. alkalommal került meg-
rendezésre a Szent István Kupa úszóverseny 
Esztergomban. A versenyen az Új-Hullám SE 
úszói is részt vettek. A dorogiak összesen 13 
aranyat, 8 ezüstöt és 8 bronzot gyűjtöttek 
be. Aramyérmesek lettek: 50 m fiú hát: 1. 
Molnár-Kuti Marcell (2012); 100 m lány hát: 
1. Simonek Renáta (2004), 1. Meczger Sára 
(2005); 50 m fiú mell: 1. Zöld Zétény (2011); 
100 m lány mell: 1. Simonek Renáta (2004), 
1. Meczger Sára (2005), 1. Szabó Anna (2007); 
100 m lány pillangó: 1. Kovács Boglárka 
(2002), 1. Tamás Izabella (2006), 2. Meczger 
Sára (2005); 50 m fiú gyors: 1. Zöld Zétény 
(2011), 1. Molnár-Kuti Marcell (2012); 100 
m lány gyors: 1. Simonek Renáta (2004), 1. 
Meczger Sára (2005).
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Az Új-Hullám SE sportolója, Meczger Sára, 
két nívós versenyen is kiváló eredményeket 
ért el júniusban. Az ausztriai Wels-ben, egy 
nemzetközi úszóversenyen ugrott a vízbe a 
Jövő Bajnokai Régiós válogatottal, ahol 100 
méteres mellen első helyen végzett. További 
eredmények: 50 mell: 13., 50 gyors: 66., 100 
gyors: 24. A régióból 4 fiú és 4 lány lett bevá-
logatva, akik 2 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet 
szereztek – ebből az egyik aranyat Sára hozta 
el!

Június 19-22. között 
Kecskeméten került 
megrendezésre a LXI-
II. Országos Serdülő 
Bajnokság. Sára a 
bajnokságban 7 ver-
senyszámban indult 
és mindegyikben 
megjavította az egyé-
ni idejét. 100 méte-
res mellúszásban a 
selejtező után a “B” 
döntőbe került, ahol 
tovább javítva az ide-
jét harmadikként ért 
célba – összesítésben 

11. lett! 200 méteres mellúszásban, 3 mp-et 
javítva az eddigi legjobb idején az “A” döntő-
be jutott  – sorozatban 4. éve, egyedüliként 
ebben a számban! A délutáni döntőben 8. 
helyen csapott célba. Mivel most az időseb-
bek között versenyzett, a saját évjáratában 
így a 3. legjobb eredményt érte el! Részle-
tes eredményei: 50 gyors: 100., 100 mell (B 
döntő): 11., 50 pillangó: 49., 200 vegyes: 33., 
200 mell (A döntő): 8., 50 mell: 19., 50 hát: 73.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Aranyérmes a Jövő Bajnoka

Felkészülési 
mérkőzések 
hónapja lesz a 
július
Június 17-én megkezdődött a felkészülési 
időszak a Dorogi FC labdarúgói számára. Az 
első héten ráhangoló edzésekkel, majd júni-
us 24-től teljes erőbedobással készülnek az 
augusztus 4-én kezdődő bajnoki szezonra. 

Minden hétvégén felkészülési mérkőzéseket 
fog játszani a Dorogi FC csapata. 

Az edzőmeccsek időpontjai:

Július 13-án az FC Komarno és a Mosonma-
gyaróvár gárdái lépnek pályára a Dorogi FC 
ellen a Buzánszky Jenő Stadionban 

Július 20-án is lesz felkészülési mérkőzés, az 
ellenféllel az egyeztetések még folyamatban 
vannak.

Július 28-án az angol harmadosztályból ér-
kezik a Rotherham United csapata Dorogra.

Jó felkészülést kívánunk játékosainknak! 

Kiváló játék eredményeként állha-
tott a dobogó 3. fokára a Dorogi FC 
U9-U10-es labdarúgóiból összeállt 
I. korosztályú diákcsapat.

A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános 
Iskola tanulói szép játékkal, veret-
lenül jutottak az országos diákolim-
piai döntő legjobb 8 csapata közé. 
A Szombathelyen megrendezett 
döntőn a Csorna és Komló csapa-
ta ellen is győzelemmel zártak, mindössze a 
későbbi aranyérmes Debrecentől kaptak ki a 
dorogi gyerekek. 

A bronzérmes csapat tagjai:

Gremsberger Brúnó, Kreitner Brúnó, Wáry 

Szilárd, Kolozsvári Dávid, Simon Dávid, Bihari 
Ervin, Kora Kevin, Vágvölgyi Vazul, Gombor Má-
tyás.

Edzők: Szabó Ferenc és Méhes Norbert.

Gratulálunk az egész csapatnak és a felkészítő 
edzőknek!

Tour de Zalakaros
A Dorogi Kerékpáros Egyesületben főszezon 
van, hiszen április óta 4 saját szervezésű ke-
rékpártúrán vannak túl, mindegyik 40-50 fő 
részvételével zajlott. Június 21-23. között 
pedig a Tour de Zalakaros kerékpáros verse-
nyen vettek részt. A DKE 7 tagja indult ezen a 
megmérettetésen, ahol közel 2000 résztvevő 
volt. „Mi ugyan nem vagyunk versenyzők, de 
szeretünk bringázni és kipróbáltuk magun-
kat, megnéztük mit bírunk. A 60 km-re kiírt 
táv helyett több, mint 70 km lett, mert az éj-
szakai hatalmas eső miatt az egyik útszakasz 
járhatatlanná vált, így elterelték a mezőnyt. A 
rajtban és az első 30 km alatt végig esett, az-
tán szerencsére elállt, de addigra már bőrig 
ázva tekertünk. Mindannyian célba értünk, 
élveztük a tekerést, a frissítőpontokat, a jó 
hangulatot a célban, és felavattuk új kerék-
páros mezünket is!” 

A nyár további részében is lesznek még túrá-
ik, várják a lelkes kerékpárosokat!

Bronzéremért birkózott  
Papp Barnabás 

Dobogóra állhattak az országos 
Diákolimpia döntőjében

Papp Barnabás megszerezte a magyar kötöttfogású csapat 
tagjaként bronzérmet szerzett a budapesti Combat Games 
viadalon. A dorogi versenyző az 57 kilogrammosok között 
lett harmadik helyezett. Gratulálunk a Dorogi Nehézatléti-
kai Club versenyzőjének!

Bővebb információ a versenyről és az eredményekről: 
www.birkozoszov.hu



A Dorogi Védőnői Szolgálat szeretettel 
hívja, várja az édesanyákat és gyermekeiket 

hagyományos rendezvényükre 
2019. július 30-án 16 órára a 
Hétszínvirág Óvoda udvarára!

Programok:   Bábelőadás
Udvari játékok /építő, halászat stb.

 Meglepetés kisvonatozás
 Fagyi, pogácsa

ANYATEJES
VILÁGNAP

DOROG ÉS TÉRSÉGE 
PROGRAMFÜZET

2019

Megjelent Dorog és 
térsége  második féléves 
rendezvénynaptára
A napokban kézbesí-
tik a dorogi és térségi 
rendezvényeket be-
mutató programfü-
zetet, amely ezúttal 
júliustól decemberig 
tartalmazza a Doro-
gon, Piliscséven, Kesz-
tölcön és Csolnokon 
elérhető ingyenes és 
belépődíjas rendez-
vények időpontjait, 
helyszíneit, szervező-
it.  A Dorog és térsége 
programfüzetben az 
intézmények – műve-
lődési ház, könyvtár, 
iskolák, óvodák stb. 
– rendezvényei mel-
lett civil szervezeteink 
– egyesületek, érdek-
védelmi szervezetek 
– programjai is megta-
lálhatók. 

A következő félév programjait tartalmazó füzet júliusban kerül a dorogi pos-
taládákba.

Jó lapozgatást, programtervezést kívánunk!
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