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Hajósi művésztelep Végh Évával

Negyvenkét éve működik a hajósi művésztelep. A műhely népszerűségére jellemző,
hogy az alapítók – akik a jelenlegi vezető, a
kortárs olasz festészet egyik legkiemelőbb
művésze, Matteo Massagrande előtt még
Tóth Menyhért festővész útmutatásait is
követhették –, közül többen is visszajárnak,
köztük Végh Éva dorogi festőművész, akit a
találkozó zárásán nagy megtiszteltetés ért.

Külön köszönetet mondtak neki a helyszínen készített alkotásaiért, amelyekkel tovább emelte a művésztelep színvonalát. A
hajósi művésztelepről szóló cikk az alábbi
linken olvasható:
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/folytatodhat-a-csoda-a-hajosi-alkototaborban-2039246/

Az anyatej világnapjának ünnepe
dáson vehettek részt, kisvasutazhattak a
városban. A szülők számára totót állítottak
össze a védőnők a témával kapcsolatban.
Baráti beszélgetésekkel, jó hangulatban
telt az idén is az anyatej ünnepe Dorogon.
R.A.-T.A.

Az anyatejes világnap ünneplése Dorogon már régi hagyomány. Július 30-án a
dorogi védőnőknek köszönhetően ismét
megrendezték az anyatej ünnepét. Ezúttal
a Hétszínvirág Óvodában. Riegel Béláné
vezető védőnő hangsúlyozta, hogy ennek a
napnak a célja az, hogy felhívja a figyelmet
a szoptatás jelentőségére, mely nem csak
biológiai, hanem lelki szempontokból is
rendkívül fontos. Az édesanyákon és gyermekeken kívül sok apuka is megjelent, így
a rendezvény remek családi kikapcsolódásként is szolgált.
A gyerekek többek közt interaktív bábelőa2

Karbantartási
munkák a
nyári szünet alatt
Karbantartási munkákat végeznek a nyári
szünet ideje alatt az iskolákban, óvodákban és a bölcsődében Dorog Város Önkormányzata megbízásából.
A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde mosókonyhájának ablakait kicserélték, kifestették a helyiséget, ahogy a fürdőt is. Újra
festik a játékokat. A Petőfi óvodában az
emeleti öltöző és mosdók festése mellett
a főbejárat és a gazdasági bejárat járdáinak javítása folyamatban van. A Zrínyi
óvoda fejlesztő szobáját felújították, a Petőfi iskolában a tanári szobát festik a szakemberek. Az orvosi ügyeletnél szükség
volt a lépcső felújítására, amelyet szintén
elvégeznek a nyáron.

Színház bérlet
2019-2020
A Dorogi József Attila Művelődési Házban
a Pesti Művész Színház (Fogi Színház) társulatának közreműködésével (Sáfár Anikó, Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa, Egyházi Géza, Czető Roland, Harsányi Gábor,
Várkonyi András, Fogarassy Bernadett,
Bodrogi Attila, Straub Dezső és még sokan
mások) bérletes előadások lesznek.
A bérletes darabok:
2019. november 11. 19.00 óra Kaviár és
lencse
2020. február 17. 19.00 óra Boldog születésnapot avagy Hatan pizsamában
2020. március 23. 19.00 Luxemburg grófja
Bérletek szeptembertől, jegyek október
1-től a művelődési házban, vagy telefonon a 33/737-930-as számon rendelhetők.
A bérlet ára: 9.000 Ft, jegy ár: 3.500 Ft.
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Bokréta díszíti a Reimann-miniverzum
legmagasabb pontját
turizmusfejlesztés. A látogatóközpontok
építésének korszakát éljük, de ez a beruházás több lesz annál: kiindulópont egy régi
álom megvalósításához, amellyel Dorog
nagyot lép a turizmusfejlesztésben. Itt lesz
körülöttünk a múlt, de a jövővel együtt lesz
bemutatva. Dorog kistérségi centrum és ezt
a szerepét jól betölti, az átadandó miniverzum pedig nem csak Dorogé, hanem a bányászati hagyományait ápoló kistérségé is.

Bokrétaünnepséget tartottak az épülő
Reimann Bányászattörténeti Miniverzumnál július 18-án.
Az esemény apropóját az adta, hogy elkészült az épület szerkezetének legmagasabb
(14 méteres) pontja. Ercsey Áron, a kivitelező az Extreme-Park Környezetépítő Kft. és
az EP Konstruktív Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a megrendelőnek és az építőmunkásoknak is ünnep ez az alkalom, amelyen
köszönetet mondanak egymásnak a beruházás szereplői.
Dr. Tittmann János polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon szoros az átadási

határidő. Az átadás a miniverzum belső
tartalmának bővítésével folyamatos lesz,
tehát átadása nem záró esemény, hanem
egy hosszú folyamat nyitánya. Kiválogatjuk
majd az egyéni gyűjtők tárgyait, új életre
hívjuk a művelődési házban egykor aktívan
működő modellező kört. Végső célunk pedig az, hogy nagyon sokan szeressék, tiszteljék az itt megjelenő tartalmakat.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy
idegenforgalmi szempontból jelentős beruházás épülésének tanúi vagyunk. Komárom-Esztergom megye kiemelt célja a

Elkészült a rekortán burkolat,
kihelyezték a fitness eszközöket
növényeket ültetnek majd el a kertészek a
ligetes terület határoló sávjaiba.
Július közepén a futókör kiegészítéseként
a fitness parkba elhelyezésre került egy
kombinált 11 tagú nyújtó, egy hasizom
pad, egy párhuzamos korlát és egy fekvenyomó rúd, mely segíti majd a sportolókat
az egészségük megőrzésében. Elkészült a
rekortán burkolat. A napokban a kandeláberek kihelyezése is megtörténik.

A fák telepítéséről, cserjék ültetéséről és a
közvilágítási rendszer kiépítéséről volt szó
a készülő futóligetben.
Az Otthon téri beruházás során új padok és
szemétgyűjtő edényzetek kerülnek majd
elhelyezésre, illetve a kamerarendszert is
kiépítik majd a területen.
Dr. Tittmann János polgármester az Otthon tér futóligetének zöldfelület-fejlesztési munkálataival kapcsolatban elmondta,
hogy az ősz folyamán többnyire örökzöld
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Új, játszótér
készül a Borbála
lakótelepen

Az Eötvös iskolával szemben található területen a gyerekeknek csúszdát, többféle
hintát – például fészekhintát -, homokozót készít a kivitelező. Az önkormányzat
kérésére az ütéscsillapító burkolatra
telepítendő játszóeszközök fölé árnyékolókat is elhelyeznek majd a gyerekek erős
napsugárzás elleni védelme érdekében. A
felnőtteknek pihenőpadokat helyeznek el
a játszótér mellett.
Dr. Tittmann János polgármester és a körzet képviselője, Schiszler Krisztina július
23-án megnézték a munkálatok jelenlegi
állását. A játszóteret a tervek szerint már
a nyár végén birtokba vehetik a gyerekek.
3
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KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-7186, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő augusztus 21-én 1617 óra között várja a lakosokat a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban. A képviselő elérhető: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 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:
timarkr@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

Dorog levegőjének minőségéről
A Környezetvédelmi Mérőközpont tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy létszámhiány miatt nem tudnak napi jelentéseket küldeni.
A határérték átlépésekkel kapcsolatban természetesen továbbra is
azonnali tájékoztatást kap a Polgármesteri Hivatal. Július 30-ig határérték túllépés nem történt Dorogon (a mért kéndioxid, nitrogéndioxid, szénmonoxid, ózon és ülepedő por tekintetében).

Jó hangulat, sváb zene a
falusi búcsún

Kreatívan, közösen a
tisztaságért

Számos környezetvédő kezdeményezést, takarító akciót hirdetett és
valósított meg a „Szemétírtók” csapata az elmúlt hetekben. Véleményük szerint az akciókkal meg tudják mutatni, hogy összefogással
rövid idő alatt rendezett környezetet lehet teremteni. Az is beigazolódott, hogy minél többen tudnak ezekről a kezdeményezésekről, annál többen csatlakoznak hozzájuk a környezet védelme érdekében.
Szintén a Szemétírtók csapatának kezdeményezésére ezentúl bárki
számára elérhető a zsebre tehető csikkgyűjtő (a könyvtárban jelképes összegért beszerezhető), ami talán csökkenti a csikk-eldobálások számát.
A BEBTE a vízügyi igazgatósággal és az önkormányzattal együttműködve egy kísérleti területet (mintapartot) kíván létrehozni a
Kenyérmezei-patak erre kijelölt szakaszán, ahol a gyomburjánzást
megakadályozandó, különböző fafajok tűrőképességét vizsgálnák.
A cél természetesen a lakosság bevonásával az évek során egy élhetőbb lakókörnyezet kialakítása.
Ha nem szeretne lemaradni akcióikról, keresse a SZEMÉTIRTÓKAT a
facebook-on, és csatlakozzon a csoporthoz!
http://bebte.hu/kozosen-a-szemeteles-ellen-termeszetvedok-a-tisztabb-dorogert/
Lieber Tamás

Szemétgyűjtő edényzeteket
készítenek Dorog köztereire

Vesszen a szemét! címmel összefogtak városunk civil szervezetei.
Dorog Város Önkormányzatával együttműködve pályázatot nyújtottak be a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítványhoz. A
rendszeres csoportos szemétgyűjtések megszervezése mellett, köztéri szemétgyűjtő edényeket helyeznek el városunk számos pontján.
Környezetünk védelmének érdekében vállalták, hogy a szemetelés
megelőzésének és felszámolásának megfelelő viselkedési-formák
kialakulását segítő rendezvényeket is szerveznek.
Dorog Város Önkormányzatával a civilek - a tervek szerint - mintegy
100 db szemétgyűjtőt telepítenek városszerte és több helyszínen fásításra is sor kerül.

SARPI - DOROG
FUTÓFESZTIVÁL
2019. SZEPTEMBER 13-14.
Városunk zöld rendezvénye
Az idén is zsúfolásig telt a Német Nemzetiségi Tájház udvara, ahol
augusztus 3-án rendezték meg a Falusi Búcsút. A sváb zenéről,
a jó hangulatról a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Vegyes Kórusa, a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus és a
Sváb Party zenekar gondoskodott. Sokan népviseletben érkeztek
a búcsúra, amelyen köszöntőt mondott a szervező Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vörös Jánosné.
Nagy Anna Dorottya
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Sáska Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Címlapfotó: Román Anna és Turák Antónia. Dorogi Programok Következő lapzárta:
2019. augusztus 31.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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69. BÁNYÁSZNAP

69. Bányásznap
Dorog várossá nyilvánításának 35. évfordulóján
Programok

Dorog várossá nyilvánításának 35. évfordulóján
Augusztus 26.
14 óra - Bányásznapi megemlékezés a Dorogi József Attila Művelődési Házban
PROGRAMOK
Augusztus
Augusztus
26. 28.
14 óra - Ünnepi szentmise Dr. Schmidt Sándor emlékére a Szent Borbála templomban
14 óra - Bányásznapi megemlékezés a Dorogi József Attila Művelődési Ház14:50 óra - Dr. Schmidt Sándor szobrának avató ünnepsége, koszorúzás a Schmidt-villa kertben (ÉDV Zrt.)
ban
AugusztusAugusztus
28.óra - 30.
14:30
Koszorúzás a Nemzeti Kőbányászati Emlékhelynél (Baumit Kft. főbejárata)
14 óra -Augusztus
Ünnepi
szentmise Dr. Schmidt Sándor emlékére a Szent Borbála
31.
6 óra - Zenés ébresztő Dorogon - Közreműködik a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara
templomban
9 óra
Koszorúzás
az Otthon Sándor
téri bányász emlékműnél
14:50 óra
- - Dr.
Schmidt
szobrának avató ünnepsége, koszorúzás a
10 óra - A DOKI
Zrínyi iskola megújult
épületének átadási ünnepsége
Schmidt-villa
kertben
(ÉDV Zrt.
Augusztus10:30
30.óra - A Dorog35 pályázat díjátadó ünnepsége és kiállításmegnyitója a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár
Helytörténeti Múzeumban. A Dorog35 pályázat a Széchenyi 2020, Dorog, a dinamikus és fenntartható
15 óra - és
Koszorúzás
a Nemzeti
Kőbányászati
(Baumit Kft. főfejlődés
városa című pályázat
támogatásával
(Partnerségben aEmlékhelynél
városért – TOP 7.1.1-16-H-2019-00384)
valósult meg.
bejárata)
óra - 25 éves a Freundeskreis Dorog Wendlingen és a Wendlingen Dorog Baráti Egyesület
16 óra - A16
DOKI
Zrínyi iskola megújult épületének átadási ünnepsége
Műsoros ünnepség a Dorogi József Attila Művelődési Házban
16:30 óra
A
Dorog35
pályázat díjátadó ünnepsége és kiállításmegnyitója a
Jubileum téri vigasság augusztus 30-szeptember 1. között a Dorogi József Attila Művelődési Ház szervezésében.
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban. A Dorog35 pályázat a Széchenyi 2020, Dorog, a dinamikus és fenntartható fejlődés városa
című pályázat támogatásával (Partnerségben a városért-TOP 7.1.1-16-H2019-00384) valósult meg.
Augusztus 31.
6 óra - Zenés ébresztő Dorogon - Közreműködik a Dorogi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület Bányász Zenekara
9 óra - Koszorúzás az Otthon téri bányász emlékműnél
10 óra - Reimann Bányászattörténeti Miniverzum átadó ünnepsége
16 óra - 25 éves a Freundeskreis Dorog Wendlingen és a Wendlingen Dorog
Baráti Egyesület Műsoros ünnepség a Dorogi József Attila Művelődési Házban
Jubileum téri vigasság augusztus 30-szeptember 1. között a Dorogi József Attila
Művelődési Ház szervezésében.

Fókusz Fotópályázat
A Közösen Dorogért Egyesület a TOP-7.1.1-16H-ESZA-2019-00270 pályázati azonosító számú
FÓKUSZ – Fiatalok Kulturális Szeánsza (Legyen
KÖZÖD hozzá!) című program keretében fotópályázatot hirdet.
A pályázat nyitott, korhatár nélkül, minden
dorogi, vagy dorogi kötődésű amatőr és profi
fotós számára.
A fotók beküldési határideje 2019. szeptember 1.
Élet-Jel kategória
Dorogi hangulatok kategória
Pályázni: egy képpel vagy 3 képből álló sorozattal, fotómontázzsal lehet, a kozodegyesulet@
gmail.com e-mail címre beküldve.
A fotópályázat részleteiről és a FÓKUSZ rendezvényről további információ olvasható: Facebook/Közösen Dorogért Egyesület
A zsűri által kiválasztott fotóanyagból kiállítás
készül, amelyet a szeptember 21-én az Otthon
téren megrendezendő FÓKUSZ rendezvényen
tekinthetnek meg az érdeklődők.

Kreatív alkotások születtek 35 éves városunkról

Lezárult a Dorog35 művészeti pályázat zsűrizése. Mintegy 100 alkotás érkezett be a fotó-, képzőművészeti és irodalmi kategóriákra.
A gyerekek kreativitása lenyűgözte a zsűri
tagjait. Mindnyájan gyönyörűnek találták
a képeket és őszintének a gyermekalkotók
hozzáállását. Az eredményhirdetést és a díjak átadását - a felújított Zrínyi iskola avató
ünnepségét követően -, augusztus 31-én a
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban tartja meg a kiíró.
A Dorog35 pályázat a Széchenyi 2020, Dorog,
a dinamikus és fenntartható fejlődés városa
című pályázat támogatásával (Partnerségben a városért – TOP 7.1.1-16-H-2019-00384)
valósulhatott meg.
A zsűri tagjai:
Balla András fotográfus (MMA) vegyész,
kert-és tájépítész, környezetvédelmi és művészeti szakíró, vezető tervező.
Tenerifétől Rómán, Párizson, Salzburgon,
Gyergyószárhegyen, Helsinkin keresztül számos világvárosban voltak kiállításai, tartott
előadásokat. Bemutatkozott New York-ban is.
Az Esztergomi Fotográfiai Biennále létrehozója, névadója, művészeti vezetője, kurátora.
Díjai közül számára legfontosabb a szakma
által neki ítélt MAGYAR FOTOGRÁFIAI NAGYDÍJ, amelyet eddig össszesen hat művész
kapott meg. Tagja a fontosabb művészeti
szervezeteknek, valamint a hét fotográfus
egyikeként a Magyar Művészeti Akadémiának.
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A. BAK PÉTER Corvin-díjas festőművész,
Petőfi-díjas művészeti író, okleveles festmény- és műtárgy szakértő becsüs. A Művészeti Alap, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar Képzőművészek- és
Iparművészek Szövetsége, Magyar Festők
Társasága, Esztergomi Művészeti Céh, Mednyánszky Társaság tagja, a Rudnay Társaság
elnöke. A Magyar Alkotóművészek Választmányának tagja és Komárom-Esztergom megye
művészeti megbizottja. 1974 óta országos
kiállításon szerepelnek művei. 1975-ben (25
évesen) kapta meg első jelentős díját: Országos Alkotó Ifjúsági Pályázati Kiállítás – dr.
Romány Pál miniszter I. díja. Művei megtalálhatók közgyűjteményekben (Petőfi Múzeum),
Hatvani Galéria, Kecskeméti Képtár, Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum, Szombathelyi Képtár)

Virág Jenő népművelő, szerkesztő. Az esztergomi István Gimnáziumban érettségizett,
majd a szombathelyi tanítóképzőben népművelés-könyvtár szakot, az egri tanárképzőben magyar szakot, a ELTE-n pedig közművelődés szakot végzett. 1978-82 között
a dorogi József Attila Művelődési Központ
igazgatója, 1983-tól a Komárom-Esztergom
Megyei Tanács, majd 1990-től a Megyei
Önkormányzat előadója, főtanácsos. 2003
decemberétől a tatabányai Polgármesteri
Hivatal művészeti tanácsosa. A Kernstok Károly Művészeti Alapítvány kuratóriumának
titkári feladatát a kezdetektől végzi. Számos
kiállítás szervezése, rendezése; művészeti és
egyéb témájú kiadványok szerkesztése (Művészeti Műhely, Vecsési Sándor-könyv, Esztergomi Helikon stb.) jellemzi munkásságát.
A Limes c. tudományos-történeti és az Art
Limes című báb- és képzőművészeti szemlék
főszerkesztője.
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A megye szépét Dorogon választják meg
Szeptemberben Dorogon rendezik meg
a Miss Alpok Adria Komárom-Esztergom
Megye Szépe megmérettetést. Szekér Zoltánt, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület elnökét, társszervezőt kérdeztük az
eseményről.

a lányok bemutassák azt a települést, ahonnan érkeztek, vagy meséljenek a régión belüli
kedvenc helyeikről, annak értékeiről, különlegességeiről. A versenyt felhasználnánk arra
is, hogy mindannyian jobban megismerjük a
Dunamente desztináció szépségeit a résztvevők személyes beszámolói alapján.

Korábban már rendeztek hasonló szépségversenyt Dorogon. Mi az apropója, hogy az
idén ismét városunk adhat otthont a nívós eseménynek?

A modern technika adta lehetőségek, melyeket jól ismerünk a televíziós versenyekből - pl:
sms-szavazás, online közvetítés- szerepet fognak kapni ezen a dorogi eseményen is?

A szépségversenyt egy állandó csapat szervezi, akik nagyon jó emlékeket ápolnak a korábbi dorogi rendezvényekkel kapcsolatban,
ezért kérték fel városunkat ismét a megyei
házigazda szerepére.

A megyei fordulókon nincs közönségszavazás, a szakmai zsűri fog dönteni, viszont az
online tudósítás fotókkal, videókkal folyamatos lesz. De a legnagyobb élményt a személyes jelenlét adhatja. Jegyeket egyébként
2500 forintos áron lehet vásárolni a Gáthy
Zoltán Városi Könyvtárban, a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület irodájában.

A versenyre hogyan és milyen feltételekkel jelentkezhetnek a lányok?
A szervezők augusztus 17-ig várják a 14 és 26
év közötti lányok jelentkezését az Alpok Adria
Szépségverseny központi honlapján, illetve a
Facebook oldalukon található e-mail címen.
A versenyre felkészítik a lányokat?
Természetesen. A jelentkezés lezárulta után
egy casting keretében kiválasztják a legszebbeket, akik a verseny előtti héten egy
egyhetes felkészítésen vesznek részt. Ennek
keretében profi sminkes és fodrász foglalkozik majd velük, színpadi mozgástechnikát és
koreográfiát tanítanak nekik.
Hogy zajlik maga a verseny? Mi lesz a menete?
Lesz sztárfellépő?
Ez egy nagyon impozáns, elegáns esemény

lesz a Dorogi József Attila Művelődési Házban, melynek főszereplői természetesen a
lányok lesznek. Az ő fellépésüket a Budapest
Jazz Orchestra fogja kísérni Gájer Bálinttal,
akik az est keretében önálló koncertblokkal
is fellépnek. Szóval egy nagyon dinamikus,
színes és izgalmas programra lehet számítani.
A lányoknak kell készülniük önálló produkcióval is?
Biztosan kell majd egy picit önmagukról beszélniük, de nem hiszem, hogy ez olyan nagy
kihívás lenne. Ezen kívül azt szeretnénk, hogy

Ön, mint szervező miért gondolja azt, hogy érdemes jelentkezni?
Egyrészt értékes nyeremények kerülnek majd
átadásra, de ennél fontosabb, hogy a lányok
kipróbálhatják magukat egy olyan szituációban, amiben van egy kis drukk és izgalom,
de magában hordozza a siker és a sok-sok
tapasztalat lehetőségét is, valamint közelebb
kerülhetnek a modellkedés világához is. Szerintem a jelenlegi rendezvény non plusz ultrája az lesz, hogy ezek a fiatal, szép lányok saját
településüket is képviselhetik, melyek joggal
lehetnek büszkék rájuk.
Román Anna

Győzelemmel kezdődött a bajnokság
Ankétot tartott a Dorogi FC

Paudits Patrik duplájával 2:1-es győzelmet
aratott a Dorogi FC az első bajnoki fordulóban
(aug. 3.) a Vasas ellen. A kiváló szezonkezdet
előtt szurkolói ankétot tartott az Intézmények
Házában a Dorogi FC szakmai stábja.
Mayer László elnök köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, a stáb célja a bajnoki
tabellán a 8-10. helyezés, élvezetes játék bemutatása, gólokkal, küzdelemmel. 55 millió
forintból megújul az üveggyári edzőpálya,
amely a nagy csapat mellett az utánpótlás
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játékosokat is szolgálja. Teljes földcsere,
gyepszőnyeg és locsolóberendezés készül. A
stadion felújítása napirenden van. Az önkormányzat ősszel elkészítteti a terveket.
Balogh Pál szakmai igazgató örömmel konstatálta, hogy az ankétra rengeteg szurkoló
érkezett. - Komolyan vesszük ezt a szezont, a
stáb, a játékosok és ahogy látjuk, a szurkolók
is. Kapus posztra, a védelembe igazoltunk
játékosokat, megerősítettük a középpályát.
Több rutinos játékos érkezett a klubhoz folytatta Balogh Pál. - Kreatív futballistákkal,
NBI-et megjárt labdarúgókkal sikerült megerősítenünk csapatunkat. Saját nevelésű
fiataljaink mellett több más klubtól érkező
17-18 éves játékosunk is van, akik most tapasztalják meg, mennyivel keményebb fizikumot követel meg a profi labdarúgás.
Németh Szabolcs vezetőedző: - Nagy izgalommal jöttem vissza Dorogra. Amikor itt
voltam 2016-ig magasra emeltük a lécet, ezt
szeretnénk tovább fokozni. Biztonságos védekezésből kiinduló szenvedélyes, agresszív
futballt szeretnénk mutatni, dinamikus játékkal.
30. ÉVFOLYAM 8 SZÁM 2019. AUGUSZTUS
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Felkészült a dorogi felnőtt kézilabda csapat

Hivatalosan is megkezdődött a dorogi felnőtt- és ifjúsági csapat nyári felkészülésének időszaka. A lányok Gula Gabriella erőnléti edző,
Körmöczi Beáta kapusedző és Bona Gergő vezetőedző segítségével készülnek az NBI/B nyugati csoportjának bajnokságára. Változatos
edzésmunkával, számos felkészülési meccsel, tornákkal és egy némileg átalakult kerettel vág majd neki a csapat az idei szezonnak.
Bona Gergő vezetőedzőt kérdeztük a részletekről.
Milyen volt az előző szezon az NBI/B-s bajnokságban?
Számunkra nagy élmény volt a tavalyi szezon,
minden gondjával és nehézségével. Rengeteg
élménnyel gazdagodtunk és komoly fegyvertényt hajtottunk végre azzal, hogy 14 pontot
szerezve kivívtuk, hogy idén is ebben az osztályban játszhassunk. Nem szabad elfelejteni,
hogy a kézilabda Magyarországon kiemelt
sportágnak számít, nagy figyelmet fordítanak
rá, így komoly dolognak tartom, hogy ilyen
magas szinten játszhatunk.
Mennyiben lesz másabb az idei szezon? Növekedtek az elvárások?
Több dolog miatt is más lesz az idei év. Egyrészt nagyon jó feltételek mellett tudunk
készülni, gondolok itt a felújított sportcsarnokra, a birkózó csarnok kondi termére, s
emellett már a csapatunknak van egy év
másodosztályú tapasztalata is, tehát igen,
szeretnénk előrébb végezni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy azt gondolnánk,
minden sokkal könnyebb lesz, épp ellenkezőleg. Biztos vagyok benne, hogy mivel már

nem vagyunk ismeretlenek, mindenki nagy
figyelemmel fog készülni ránk egy-egy bajnoki mérkőzés előtt.
Hogy néz ki a felkészülési program?
Egészen szeptemberig napi két edzéssel készülünk a bajnokságra, felkészülési mérkőzések sorát fogjuk játszani. A célunk, hogy a bajnokság első fordulójára a lehető legjobban
felkészüljünk.
Milyen változások történtek a keretben?
Négyen hagyták el a csapatot és egyelőre ketten érkeztek. Az új játékosok játszottak már

Edzőtáboroztak kemposaink

korábban egy évet Dorogon, tehát Balogh
Vivien és Sütő Sára számára nem ismeretlen
az itteni közeg. Emellett sokat várunk a serdülőből kiöregedő, a felnőtt csapathoz felkerülő
16 éves Markos Rékától és Tolvaj Dorkától. De
szeretnénk még egy beállóval erősíteni.
Melyek a kitűzött célok az idei évre?
Szeretnénk magabiztosan bennmaradni, és
továbbra is egyre több saját nevelésű fiatalt
felkészíteni egy esetleges komoly kézilabda
karrierre. A jelenlegi 20 fős bő felnőtt keretből
14-en dorogi nevelésűek.
Turák A.

Éjszakai fürdőzés a
dorogi strandon
A Dorogisport az idén is várta a Nipl Stefánia
Uszodába az éjszakai fürdőzésre vágyókat. A
legkisebbektől a nyugdíjasokig, fiatal csapatokig sokan részt vettek a július 26-án megrendezett Fürdők Éjszakáján. A hangulatos esten az
időjárás is kedvezett a strandra érkezőknek.

Július 15-21. között rendezte meg a
Fighting Kempo Pokorni Team Se Esztergom-kertváros csapata a nyári felkészítő
edzőtáborát. Huszonöt sportoló – köztük
tizenkét dorogi - sikeresen teljesítette
a napi kétszer 2 óra edzést. A felkészülés mellett jutott idő a szabadidős programokra is: Játékos formában (futball,
pingpong, úszás) is növelték állóképességüket. A tanítványok az övvizsga során
bizonyították technikai tudásukat, ahol
a dorogi Galcsik Kornél 3 kyu barna övre
30. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2019. AUGUSZTUS

vizsgázva senpai fokozatot ért el. Kiemelkedően teljesített továbbá a szintén dorogi Deák Ferenc, Füle Kevin és Taba József.
Vizsgáztatásban pedig a többszörös világés Európa-bajnok Pokorni Milán, Pokorni
Ádám és Szendrei Rebeka sensei segített
városunkból.
Pokorni Gábor vezető edző és Pokorni
Gáborné utánpótlás edző szerint az elvégzett szakmai munka és az elért technikai
fejlődés kimagasló volt.
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69. DOROGI
BÁNYÁSZNAP
2019. augusztus 30-31, szeptember 1.
augusztus 31. szombat
augusztus 30. péntek
18.00 sonia és a blues & roll
koncert

15.00 Dorogi Bányászzenekar
18.00 intermezzo latin club
Latin zenei koncert

Ünnepi

21.00 tuzijáték

20.00

takáts tamás
blues band
Takáts Tamás és zenekarának élő nagykoncertje

szeptember 1.

16.00 élo din
ó
Közkívánatra újra

élethű dínók a tére

vasárnap

show

21.15

kasza tibi

Kasza Tibi és zenekarának élő nagykoncertje

koncert

22.30 RETRO utcabál
dj tomy slow-val

Táncos buli a 80‐as, 90‐es évek
slágereitől, napjainkig

n a közönség között

18.00 tánccs
o

portok
Thara hastánc bem
ut
at
ó,
Ciklon, Crazy Danc
Carmen, Kolibri tá
e , Salsa
nccsoportok, Kang
oo bemutató. ,

20.00

AWS

zenekar koncertje

Finom

vidámpark
italok

I Házias
ét

elek I K
Tánc
ézművesek I Árusok
I Vidámpark I Koncertek I

Dorogi József Attila Művelődési Ház

Dorog jubileum tér

