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Jubileumi koncert
- 130 éves a Dorogi Bányász Zenekar

A 130 évvel ezelőtt alapított Dorogi Bányász Zenekar jubileumi estjét tartották
a művelődési házban november 16-án.
Jelenleg a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesületen belül működő bányász
zenekar fennállása óta fontos szerepet vállal Dorog város közösségi életében. A város
rendezvényeinek rendszeres fellépője a
zenekar. Működési területük nagyon széles
skálán mozog. Nyugodtan kijelenthetjük,
hogy hű kísérőjük Dorog város mindennapi
életének. Nívós repertoárjukkal elmaradhatatlan színfoltjai a rangos fesztiváloknak
és társadalmi ünnepeknek. Felvonulások,
hangulatos térzenék, templomi közreműködések, családi ünnepek is jelzik azt a
széles területet, amelyet a zenekar képes
magas színvonalon ellátni.

zene nélkül. Városunk elképzelhetetlen a
bányászzenekar nélkül.
Különleges megtiszteltetésben részesült a
Dorogi Bányász Zenekar. A Bányász Szakszervezeti Szövetség elnökségének felterjesztése alapján a Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók Szakszervezete Művészeti Nívódíjban részesítette a jubiláló zenekart. A díjat Gaál Gábor, a BDSZ képviselője adta át
Bohner Antalnak, az egyesület elnökének.
A 130 éves jubileumra Dankó József író,
szerkesztő és Molnár Villő elkészítették
a 130 éves Dorogi Bányász Zenekar című
könyvet, amelyet Dankó József mutatott
be.
A köszöntők és a könyvbemutatót köve-

Ünnepi estünkön vendégzenészeket is köszönthettünk a fellépők sorában.
Az Oroszlányi Bányász Koncert Fúvós
Fesztivál Zenekar ünnepi hangversenyével kezdődött a rendezvény. Az oroszlányi
zenekar a megyei identitás pályázatnak
köszönhetően, a Megyénk körül, megyünk
körül című programsorozat keretein belül
látogatott el Dorogra. A közös ünnep kiváló alkalom volt a két, bányász hagyományokkal, bányász zenei hagyományokkal
rendelkező település kapcsolatának erősítésére.
Köszöntő beszédében Steindl Balázs, a
megyei közgyűlés alelnöke és Oroszlány
polgármestere, Lazók Zoltán is üdvözölte a
kezdeményezést. A páros találkozó lehetőséget teremtett a személyes találkozásra,
városunk és zenei hagyományaink bemutatására.
Az oroszlányi zenekar a Jó szerencsét indulót!, Lehár Ferenc: Víg Özvegy című művét,
Jerry Bock: Hegedűs a háztetőn és Balázs
Attila: Mesezene egyvelegét adta elő, hatalmas sikerrel. Az együttest Záray Viktor
vezényelte.
Dr. Tittmann János polgármester köszöntőjében kiemelte: Dorog elképzelhetetlen
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tően került sor a Dorogi Bányász Zenekar
koncertjére. Az Egy témára írt oboa-variációk című alkotás - Rimszkij-Korszakov
orosz zeneszerző tollából - hangzott el
elsőként, amelyben szólót játszott a világhírű Lencsés Lajos oboaművész, vezényelt
Hoós Sándor.
Ezt követően A szépség és a szörnyeteg
című film betétdalaiból összeállított zeneművet adták elő, majd Guiseppe Tornatore
filmjének, a Cinema Paradisonak, Ennio
Morricone által írt filmzenéjét mutatták be
óriási sikerrel.
A zárószám előtt egy újabb legendás olasz
filmrendező, és újabb legendás olasz zeneszerző került szóba: a Frederico Fellini 8 és
fél című filmjéhez írt zene. Büszkék lehetünk arra, hogy Dorogon rengeteg példát
láthatunk különböző művészeti csoportok
közös tevékenységére. Ezt a hagyományt
ezúttal a 130 éves zenekar is öregbítette,
hiszen a Kovácsné Fódi Krisztina által vezetett Cantate Kórussal közös produkciót
adtak elő zárószámként: az operarészleteket felvonultató Viva Belcanto!-t.
További részletek: dorog.hu

130 év ünnepélyesség
és jókedély
Városunk kulturális, művészeti életében a
zene mindig is meghatározó elem volt.
Mindig voltak kiemelkedő tehetségű zenészeink, akik közül számosan a világ különböző pódiumain is sikereket arattak.
Mindig voltak nagyszerű zenetanáraink,
akik képesek voltak az újabb és újabb ifjú
tehetségek felkutatására és képzésére.
Mindig voltak személyes adottságaik kiteljesítésére zenét tanulók, akik élményben
megélhető módon tartották életben a zenei
hagyományokat.
Mindezek csodálatos találkozása, mikor
szétnyílik a függöny, a karmester felemeli
pálcáját, a közönség pedig várakozásteljes

csendben függeszti tekintetét a zenekarra.
Milyen jó nekünk, hogy Dorogon ez így történik már 130 éve.
Ünnepély, hangverseny, mulatság, de még
a temetés is nehezen képzelhető el zene
nélkül.
Az élet nehezen képzelhető el zene nélkül.
Dorog elképzelhetetlen zenekar nélkül.
Kívánom valamennyiünknek, hogy mindig
legyen módunk a dorogi zenészek és zenekarok iránti tiszteletünket és megbecsülésünket méltó módon kifejezni.
Kívánom zenészeinknek és zenekarainknak,
hogy mindig legyen lehetőségük személyes
és közös értékeink, örömünk szolgálatában
ünnepélyességgel és jókedéllyel zenélni.
Dr. Tittmann János
polgármester
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Átadták a Reimann Bányászattörténeti
Miniverzumot
A bányásztemplomban megtartott Szent
Borbála-napi misét követően december
1-jén átadták a Reimann-miniverzumot.

kormányzat és a város komplex összefogásával, a Területi és Településfejlesztési Operatív
Program keretében valósult meg a jelképekkel teli, kortárs bemutató eszközöket felvonultató épület (TOP-1.2.1-15-KO1-2016-0004
pályázati azonosító szám).
Dr. Tittmann János polgármester kiemelte,
augusztusban a futókör, a 69. Bányásznapon
a Zrínyi iskola átadása után újabb avató ün-

nepen, új közösségi tér átadásán vehetünk
részt. A városvezető emléklapokat adott át a
tervezésben, kivitelezésben részt vett szakembereknek, majd az intézmény bemutatására hívta az érdeklődőket.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzumról
további információkat találnak a Reimann facebook oldalán.

A Dorogi Bányász Zenekar közreműködésével kezdődött meg az ünnepség, amelyen
köszöntőt mondott Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Beszédében kiemelte, hogy térségünk turisztikai origója az intézmény, amelynek jelentőségét nem csak
a városlakók, hanem a bányászatra, hagyományaikra büszke környékbeli települések is
magukénak tudhatják. Az állam, a megyei ön-

Meggyújtották városunk adventi
koszorúján az első
gyertyát

Városunkban hagyomány, hogy advent első
hétvégéjén a Hősök terén, a Szent József
templom előtt felállítják Dorog adventi koszorúját.
November 30-án a gyertyagyújtó ceremónián ünnepi gondolatokat hallhattunk a várakozás időszakában Szerencsés Zsolt és dr.
Kulcsár Sándor plébánosoktól, Pungur Béla
református és Klimentné Ferenczy Andrea
evangélikus lelkészektől, majd egy dorogi
kisgyermek, Bartl Herbert meggyújtotta a
város adventi koszorúján az első gyertyát.
A ceremóniát követően a Szent Efrém Férfikar adott ünnepi hangversenyt a téren, ahol
kézművesek és finom ételek várták az érkezőket.
30. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2019. DECEMBER

Közmeghallgatás volt a városházán
Közmeghallgatást tartott Dorog Város Képviselő-testülete november 28-án a városháza dísztermében. Dr. Tittmann János
polgármester ismertette az idei év városi
fejlesztéseit. Vetítettképes előadásában kitért a 2019-es dorogi kulturális és sporteseményekre.
Lakossági hozzászólások, kérdések következtek, amelyekben többek között a Köztársaság út felújításáról érdeklődtek a megjelentek.
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul majd meg a Richter
Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepénél, az Esztergomi úton létesítendő körforgalom, de
csak várhatóan 2020 nyarára készül el az új
csomópont. A Köztársaság út megújítására
a körforgalom és az átmenő forgalmat elvezető út megépülése után kerülhet sor. Jövőre a Mária utca felújítása lesz a legnagyobb
városi beruházás.

A város környezeti állapotával kapcsolatban is érkezett kérdés. Dr. Tittmann János
polgármester elmondta, hogy a következő
időszakban a Kenyérmezei-patak belterületi szakasz revitalizációjának tervezése lesz
fontos feladat, amely részét képezi majd a
város kialakítandó környezeti stratégiájának.
Hiányoznak a közterületeken lévő házszámok és utcanévtáblák. Ennek pótlását szintén a közeljövőben kell megoldania a városnak.
A hiányzó szemetes edényzetek témája is
szóba került. Az önkormányzat és a város
civil szervezeteinek konzorciuma nyert az
Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány
pályázatán, amelynek eredményeként a
jövő év elejétől folyamatosan kerülnek majd
ki közterületekre a hulladékgyűjtő edényzetek.
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Kovács Lajosra, városunk díszpolgárára emlékeztek
a könyv megszületésében. Születésének 70.
évfordulója alkalmából novemberben négy
folyóirat is közölt néhányat Kovács Lajos írásaiból. Dr. Monostori Imre irodalomtörténész
Kovács Lajos Írói oldalát mutatta mutatta be.
Vitathatatlanok Kovács Lajos pedagógia területén elért eredményei, melyekről Jászberényi Károly alpolgármester beszélt. Elmondta,
hogy számára ő egyszerre volt a tanítója, a
tanára és a kollégája. Mindig nyitott volt az
újításokra, a tapasztalatokat értékelve pedig
kereste a legjobb megoldásokat – tette hozzá.

Kovács Lajosra, Dorog város díszpolgárára, helytörténetünk kutatójára emlékezett
születésének 70. évfordulóján Dorog Város
Barátainak Egyesülete.
A november 15-én megtartott találkozójukon
zsúfolásig megtelt tisztelőivel, az emlékezőkkel a művelődési ház konferenciaterme. Az
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eseményen mutatták be a Dorog Város Önkormányzatának kiadásában megjelent Kovács Lajos emlékkönyvet.
A kötetről részletesen Bombitz Attila szerkesztő, irodalomtörténész beszélt. Felidézte Kovács Lajoshoz fűződő kapcsolatát, illetve felolvasta azoknak a nevét, akik közreműködtek

Végül a helytörténeti munkásságáról Dankó
József, a DVBE elnöke beszélt: Kovács Lajos
a dorogi értékeket alapos kutatással tárta fel.
Az iskola falain túl is közösségeket teremtett,
publikált, kutatott, népszerűsítette a helytörténetet. Neki köszönhetően arra is fény derült, hogy Koszkol Jenő két híres festménye,
melyen Dorog 1905-ös, illetve 1929-es látképe látható valójában egyidőben készültek.
Az előadások után Kapa Melinda művésztanár átnyújtotta Kovács Lajosról, a Dorog35 pályázatra készített festményét a
családnak, mellyel Kovács Lajos munkássága előtt kívánt tisztelegni.

Bemutatták a második
Arany-kötetet a Gáthyban

Bányamanók és fáklyás
szalamander

November 14-én volt vendége a városi könyvtárnak Cselenyák
Imre író, aki Arany János életrajzának második kötetét mutatta be
az érdeklődő közönségnek. Az első kötettel (Áldott az a bölcső) a
Libri Aranykönyv Top 10-es listáján szerepelt 2017-ben. Az újabb
kötetben, melynek címe „A tölgyek alatt”, értelemszerűen a nagy
magyar költő életének idősebb kori bemutatására vállalkozott,
közvetlen
stílusban,
korhű nyelvezettel és
kellékekkel. Elsősorban
azonban arra voltunk
kíváncsiak, hogy Cselenyák Imre, az író, az
ember hogyan viszonyul
Arany Jánoshoz, miként azonosult vele – és
végső soron mit kívánt
üzenni az életregénnyel:
a szerény, megbújni és
alkotni óhajtó költő hogyan vált mégis a nemzet aranyává.
Sz-B. Z.

Az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete november 8-án rendezte
meg hagyományos szakestélyét, amely az Otthon térről induló
Hell-szalamanderrel kezdődött meg. A Zsigmondy gimnázium
tanulói bányász fejlámpásokkal és fáklyákkal világították meg a
menetet. A Hétszínvirág Óvodából érkező „bányamanócskák” vezették fel a szépszámú emlékezőt. A bányász emlékműnél elénekelték a Bányászhimnuszt, majd a Dorogi József Attila Művelődési
Ház földszinti nagytermében folytatódott a szakestély.
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Tájékoztató a járdák téli
karbantartásáról
A téli időjárás, a havazás miatt csúszóssá vált utak miatt, a balesetek elkerülése érdekében a síkosság mentesítés elengedhetetlen a
járdákon! Felhívjuk a dorogi lakosság figyelmét, hogy Dorog Város
Önkormányzatának 13/2007. (VI. 29.) számú rendeletében a közterületek tisztántartásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítették:
Köztisztasági rendelkezések a közterületek tisztántartása
2. § (3) A város közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosa
köteles az ingatlannal határos közterületet is karbantartani, illetve
tisztítani.
E kötelezettség kiterjed:
a. az ingatlan előtti járdaszakaszra (járda hiányában egy méter
széles területsávra), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő területre;
b. a járda és a közút közötti füves területen a fű rendszeres nyírására és gaztalanítására, tisztántartására, az ott lévő fák, bokrok
ápolására;
c. a csapadékvíz (hólé) zavartalan elfolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolítására
3. § (1) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponta a tulajdonos köteles letakarítani, illetve
felhinteni.
(2) A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (kőpor, homok, hamu) kell felhasználni. E célra a tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni nem lehet.
Dorog Város Polgármesteri Hivatala

Karácsonyi üdvözlet

2019 sikeres év volt Magyarország számára. A gazdaságunk – köszönhetően a magyar emberek, vállalkozók munkájának és a kormányzati intézkedéseknek – tovább növekedett, közel 850 ezerrel többen
dolgoznak ma, mint 2010-ben, a családtámogatási rendszerünk tovább bővült, a rezsicsökkentést pedig sikerült megvédenünk. Dorog
is része a sikereknek: szinte hónapról hónapra látványosan fejlődik.
Remélem, hogy a következő esztendő is legalább annyira sikeres lesz
a város és a lakói számára, mint a most végződő volt! Áldott és békés
karácsonyt, a családdal, barátokkal töltött tartalmas és meghitt ünnepnapokat kívánok minden doroginak!
Dr. Völner Pál
Dorog országgyűlési képviselője,
az igazságügyi miniszter helyettese

Ajándékot kapnak
Összefogással ültettek fákat,
cserjéket a Borbála lakótelepen a 75 éven felüliek
A talajelőkészítési munkálatokat követően
fákat, cserjéket ültettek a Borbála lakótelepen novemberben. A nyáron kezdeményezte két civil szervezet, a BEBTE Szemétírtók
csoportja és a CFVE a fásítást. Dorog Város

Önkormányzatának Műszaki Osztályával
folyamatosan egyeztettek és a város zöldfelület fejlesztési elképzeléseivel összhangban választották ki az augusztusban átadott
Borbála lakótelepi játszóteret, hogy annak
közvetlen környezetében hos�szúéletű, díszítőértékű és nagy
árnyékot adó fákat ültessenek. A
civilek összefogásának köszönhetően mintegy 450 ezer forint gyűlt
össze magánemberek adományaiból. Maros Rudolf környezetmérnöknek és Lieber Tamásnak,
a BEBTE elnökének vezetésével
18 darab fát - hárs, kőris, juhar és
platán fajtákat – ültettek. A szakemberek elmondták: a 220 cm
magas törzsű, 14-16 cm törzskerületű fák mellett örökzöld cserjéket és sövényt képező fajokat is
ültettek a területre.

Dorog Város Önkormányzata az idén is ajándékkal lepi meg településünk időseit. November végétől kezdődőden csaknem ezer
75 éven felüli doroginak kézbesítenek ki a
városháza és a szociális intézmények munkatársai egy díszborítékot, amely 5000 Ft-ot
tartalmaz és egyben meghívó a művelődési
házban tartandó Idősek Karácsonya ünnepségre. A rendezvényen ajándékműsort ad
Gergely Róbert énekes, színművész, aki Szécsi Pál dalokat énekel majd városunk időseinek.

Az ültetőgödrök kiásását, a talaj
előkészítését az önkormányzat által biztosított munkagép készítette elő a civil akcióhoz, amelyhez
az Eötvös iskolás gyerekek mellett
sok önkéntes is csatlakozott.
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Testületi hírek

Dorog Város Képviselő-testülete 2019. november 29-én megtartott ülésén az alábbi napirendekről döntött
Napirend:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019.
évi önkormányzati költségvetésről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.
(XI.29.) önkormányzati rendelete a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.
(XI.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről
szóló 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
6.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2013. (XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
7.) Dorog Város Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli
és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 12/2013.(XI.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
8.) Dorog Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
9.) Dorog Város Település Szerkezeti Tervének elfogadása
10.) Dorog Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása
11.) Dorog Város Önkormányzatának közművelődési és sport intézményeinek térítési díjai
12.) Dorog, külterületi zártkertek ármegállapodása
13.) Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési munkaterve
14.) Az önkormányzat 2020-2023 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve
15.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
16.) Hétszínvirág Óvoda 2019/2020-as munkatervének és
2018/2019-es beszámolójának elfogadása
17.) Petőfi Sándor Óvoda 2019/2020-as munkatervének és
2018/2019-es beszámolójának elfogadása
18.) Zrínyi Ilona Óvoda 2019/2020-as munkatervének és
2018/2019-es beszámolójának elfogadása
19.) Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása
20.) Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása
21.) Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás elfogadása
22.) Dorogi Futball Szolgáltató Kft. kérelme (minősített többség)
Zárt ülés:
1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2019/2020.
tanév I. féléves támogatása (minősített többség)
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2.) Az „Év Köztisztviselője” díj adományozása
3.) Pro Urber díj adományozása
4.) Rauscher György díj adományozása
5.) Év pedagógusa díj adományozása
6.) Év egészségügyi dolgozója díj adományozása
7.) Év szociális dolgozója díj adományozása
8.) Dorog Város Jó tanulója – Jó sportolója díj adományozása
9.) Elismerő Emléklap adományozása
10.) Cselenyákné Cservenka Rita kinevezés
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a város
hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők
által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán Városi
Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján olvashatják.

Képviselők fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BERNDT JÓZSEF önkormányzati képviselő elérhető: 20/283-7699, berndt.jozsef@gmail.com
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő elérhető: 30/520-9615,
bokrosl@hdsnet.hu
ERŐS SÁNDOR önkormányzati képviselő elérhető: 20/931-9201,
52sameros@gmail.com
ÉBERHARDT GYÖRGY önkormányzati képviselő elérhetősége: 20/5867901, eberhardtgyf@gmail.com
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
SCHISZLER KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető:
30/396-9956, timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros
hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában: 30/9949019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő elérhető a 30/330-2622 vagy
33/431-915, karczj@digikabel.hu.
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő elérhetősége: 30/9934599, molnaralbert52@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő elérhetősége: 70/908-5558,
ugyvezeto@eszkozkft.hu.

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. November 29-ig
határérték túllépés nem történt Dorogon (a mért kéndioxid, nitrogéndioxid, szénmonoxid, ózon és ülepedő por tekintetében).
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;
Dorogi Programok
Címlapfotó: Méhes-Gödrösi Hanna, Következő lapzárta: 2019.
december 31. Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Sportolói Díjátadó
Gálán értékelik az
Év Sportolóit
Az idén újra átadják az Év Sportolója díjakat, amelyekre a sportegyesületek jelölhették versenyzőiket. Az elismerések átadását a Sportolói Díjátadó Gálán, december 13-án 17 órakor tartják a Dorogi Sportcsarnok, Bacsa Ferenc termében.
A dorogisport.hu-n olvashatunk a legkiemelkedőbb sportolókról, a
DNC, az Új-Hullám SE, a DESE, a Dorogi FC jelöltjeiről.
Minden jelöltnek gratulálunk egész éves teljesítményéhez!

Tavasszal irány az
Európa Bajnokság

November 24-én részt vett a Crazy Dance csapata a Ritmuscsapatok &
Hip-hop Unite Őszi Bajnokságon. Eredmények: Kinyik Patrik 5. helyezést ért el. Vincze Dóri és Bakai Kinga 2. helyezést értek el duóban. Balázs Mercédesz 2. lett szólóban. A kiváló eredményekkel kvalifikálták
magukat a 2020-as Európa Bajnokságra, amelyet Bécsben rendeznek
meg március 17-én. Vezetőedző: Bredókáné Kozák Anna.

Remekeltek birkózóink
NB I-ben a Dorogi Nehézatlétikai Club!
A Dorogi Sportcsarnok adott
otthont az NB II-es csapatbajnoki döntőnek november 30án. Felnőtt csapatunk remek
mérkőzéseket vívott.
Az odavágón Dunaújváros és
Csepel gárdáját is legyőztük.
Visszavágón
Dunaújvárost
legyőzve, Csepeltől vereséget szenvedve a 2. helyen zárt csapatunk, ezzel Dorog feljutott az NB I-be!
Budapesten rendezték meg az Utánpótlás Kötöttfogású Birkózó
Csapatbajnokságot.
A versenyen 13 csapat vett részt. A DNC csapata 4 mérkőzésből
hármat megnyert, döntőben nagy csatában 22-17-re kikaptak az
ESMTK csapatától.
Végeredmény:
1.
hely: ESMTK
2.
hely: Dorogi NC
3.
hely: Budapest Honvéd
Eredmények:
35
kg Kovács Edvin 5. helyezés, 35 kg Molnár Zétény 3.hely,
38 kg
Torda Regő 3. hely, 42 kg Szilágyi Dominik 2. hely
Gratulálunk! Hajrá Dorog!

Dorogi FC-s gyerekek kísérték a magyar válogatott játékosokat
A Dorogi FC utánpótlás labdarúgói kísérték
nemzeti válogatottunkat a Puskás Aréna
stadionnyitó ünnepségére szervezett Magyarország-Uruguay barátságos mérkőzésen, ezzel a gyerekek közvetlen részesei
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lehettek a sportörténeti pillanatnak. A világ
egyik legnagyobb futballhagyományával
rendelkező országának csapatát, Uruguayt
látta vendégül november 15-én a magyar
férfi labdarúgó-válogatott.

Nemzeti válogatottunk kísérői: Süveges Zalán, Molnár Márton, Kiss Zsombor, Farkas
Benjámin, Tóth Ákos, Teigler Ádám, Wáry
Szilárd, Kain Adrián, Hart Olivér, Gremsberger Brúnó, Mihalovits Timon.
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„AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!”
Véradást szervez a
Magyar Vöröskereszt területi
szervezete
Időpont: december 19. 10-18 óra
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház

