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Gyülekezeti Házuk felszentelésére 
hívta a Dorogvidéki Református Egy-
házközség Presbitériuma szeptember 
16-án az ünneplőket. A Gyülekezeti Ház 
igazi közösségi térként szolgálja a híve-
ket, amellyel a Dorogvidéki Református 
Egyházközség Presbitériumának hu-
szonöt éves álma vált valóra. 

Az Istentisztelet kezdetére az erdélyi stílu-
sú református templom megtelt hívekkel. 
Az Istentiszteleten Pungur Béla lelkipász-
tor ismertette a mintegy 70 millió forintos 
projekt fontos állomásait. A 2015. február 
27-i presbiteri határozat alapján indultak 
az EMMI pályázaton, amelyen 7 millió fo-
rintnyi összeget nyertek el a közösségi 

térként funkcionáló épület megvalósí-
tására. A munkálatokra a kormánytól 32 
millió forintnyi, az önkormányzattól 15 
millió forintnyi támogatást kaptak, a ki-
bocsájtott téglajegyekből pedig 2 millió 
forintnyi összeg gyűlt össze.
Az önkormányzat névleges áron, 5 forin-
tért adományozta a templom mögötti 
telket a gyülekezet részére, ahol a közmű-
kiváltások után 2016. december 18-án az 
alapkőletétel is megtörtént.
A lelkipásztor külön köszönetet mondott 
a püspöki különkeretből kapott összege-
kért, az adományoknak és többek között 
a Baumit Kft.-nek. A cégtől 3,8 millió forint 
értékben, térítésmentesen kaptak épí-

tőipari alapanyagokat.
Az ÁFA visszaigénylésnek köszönhetően 
a templom kertje 3,8 millió forintból, míg 
az ingatlan kerítése 3,3 millió forintból 
újulhatott meg. A gyülekezeti tartalékot 
is igénybe véve összesen 70 millió forintot 
költöttek a beruházásokra és fejleszté-
sekre. 
Az Istentiszteleten Balog Zoltán, a Polgári 
Magyarországért Alapítvány elnöke úgy 
fogalmazott, hogy az egyház és a keresz-
tény hit a szeretet révén juthat el az em-
berek szívéhez. Dr. Völner Pál, a térség or-
szággyűlési képviselője példaértékűnek 
nevezte, hogy a gyülekezet minden egyes 
tagja lehetőségeihez mérten hozzájárult a 
hatalmas beruházáshoz.
Dr. Tittmann János polgármester bejelen-
tette, hogy a képviselő-testületi döntés 
értelmében a templom és a Gyülekezeti 
Ház melletti kis utca ettől a pillanattól 
kezdve a Kálvin köz nevet viseli. 
Az Istentisztelet után a vendégek a Gyü-
lekezeti Házhoz vonultak, ahol Nagytisz-
teletű Máté László, a Tatai Református 
Egyházmegye esperese leleplezte a falon 
elhelyezett emléktáblát, majd felszentel-
te az épületet. 
A résztvevőket szeretetvendégségre invi-
tálta Pungur Béla. 

Felavatták a Gyülekezeti Házat a Kálvin közben

Sikeresen pályázott a Menő menzák az 
iskolákban - Egészséges étkezést és élet-
stílust népszerűsítő programokra a Zrínyi 
iskola Tehetség el nem vész Közművelődé-
si-oktatási Alapítványa, a Kincstári Szerve-
zet támogatásával. 
A mintegy 20 millió forintos pályázatról Sit-
ku Pál, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola in-
tézményvezetője tájékoztatta a projektnyi-
tó eseményen szeptember 14-én a zrínyis 
tanulókat: - A program eredményeként a 
Zrínyi iskolában egészséges életmód támo-

gató témanapok, infrastrukturális beruhá-
zás valósulhat meg, amelynek köszönhető-
en a Katona házban lévő bemutató konyha 
megújulhat. A 2018 szeptemberében in-
duló két éven keresztül tartó program so-
rán a gyerekek, szüleik, a pedagógusok 
az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
ismeretekről, az ételek tápanyagtartalmá-
ról, minta receptekről, konyhai higiénés 
ismeretekről hallhatnak. A Zrínyi iskola 3., 
4., 5. és a 6. osztályos tanulói (103 diák), és 
családjaik az egészségkultúra-fejlesztése 
során megismerhetik a vitaminforrásokat, 
az egészséges ételek vásárlásának szem-
pontjait, a táplálkozási eredetű betegségek 
megelőzésével, a már kialakult ilyen jellegű 
betegségek kezelésével kapcsolatos tudni-
valókat.
Hartmann Gabriella dietetikus a gyerekek-
nek az egészséges ételekről a megfelelő 
napi folyadékmennyiségről beszélt.
A gyerekek egészséges finomságokat (avo-
kádókrémes, diós-sajtkrémes falatok, 
zabkeksz, joghurt stb.) kóstolhattak, majd 
kreatív foglalkozásokat tartottak nekik az 
udvaron. 

Egészséges ételeket kóstoltak a 
Menő menzán a zrínyis diákok

Felavatták a 
Scharpex Kft. 
üzemcsarnokát

Üzemavatót tartottak szeptember 7-én a 
Dorog határában létesített Scharpex Kft.-
nél. A gépi és kézi csőtisztító spirál gyártá-
sával, valamint ezek meghajtó gépeinek 
összeszerelésével foglalkozó német tulaj-
donú céget Manfred Lehmann tulajdonos 
mutatta be a város vezetőinek, az osztrák 
és a német partnercégek képviselőinek. A 
világ számos országába szállító cég jelen-
leg 45 – dorogi és környékbeli településen 
élő - munkatárssal dolgozik. A közeljövőben 
fejlesztéseket terveznek a gyártókapacitás 
növelése érdekében. 
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Tűzzománcok, Villon- 
versek a KultFeszten
2016 óta harmad-
szor került megren-
dezésre a KultFeszt 
a városi könyvtár-
ban szeptember 
18-20-án, keddtől 
csütörtökig. Az 
összművészeti ren-
d e z v é n y s o r o z a t 
idén is a kiállítás, a 
zenés irodalom és a 
közönségtalálkozó 
hármas tematikája 
mentén szerveződött. Az eseményeket Végh Éva Megégetve c. ki-
állítása indította útjára, nagyszámú érdeklődőt vonzva az emeleti 
galériába. Szerdán a nagy sikert aratott Mácsai Pál, Huzella Péter 
és az általuk előadott Villon-verseké, -daloké volt a főszerep. A 
magyar nyelvre legtöbbet fordított francia költő szerzeményei régi 
Kaláka, Faludy György és mások tolmácsolása alapján szólaltak 
meg szavalva, játszva és gitárkísérettel. A záró napon dr. Csunder-
lik Péter új könyvének bemutatására vállalkozott az 1918-1919-es 
forradalmakkal kapcsolatban. Reméljük, jövőre is folytatódik a 
sorozat, és hasonló minőségű rendezvényekkel fogadhatjuk a kö-
zönséget.

Sz-B. Z.

Arany-busz rekordszámú 
dorogi látogatóval 

Szeptember köze-
pén járt nálunk az 
Arany-busz, mely 
maga a – költő-
f e j e d e l m ü n k , 
Arany János szü-
letésének 200. 
é v f o r d u l ó j á r a 
szerveződött – 
vándorkiállítás 
attrakciója is 

egyben, és tavaly óta nagy sikerrel járja a Kárpát-medencét. Külö-
nös tekintettel arra, hogy pótlólag, spontán és hétvégére sikerült a 
programot megszervezni, az interaktív kiállítással kapcsolatban a 
dorogiak is nagy érdeklődést tanúsítottak. Ezt bizonyítandó idéz-
zük a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának levelét, aki egyben a 
projekt koordinátora, és személyesen is itt járt: „A számláló adatai 
szerint Dorogon az ott töltött másfél napi nyitvatartás alatt 327 láto-
gató járt a buszon! (Összehasonlításképp: Esztergomban 3 nap alatt 
800-an voltak, Gödöllőn 2 teljes nap alatt  700-an, és ezek rekord-lá-
togatottságok! Tehát Dorog mindenképp dobogós, ha mondhatom 
így… köszönjük szépen  a dorogi látogatók érdeklődését, a gyerekek 
kulturált viselkedését, valamint magam és a kollégáim nevében a 
szívélyes és minden igényt kielégítő vendéglátást.

Identitás erősítés,
 jó gyakorlatokkal

Szeptember 13-án „Az identitás és ösz-
szetartozás erősítése” címmel rendeztek 
konferenciát a Dorogi József Attila Műve-
lődési Házban. 
Az eseményen a hasonló identitással és 
hagyományokkal rendelkező térségek 
mutatták be jó gyakorlataikat, közösség-
építő folyamataikat. 
Első előadóként Klimon István, Kazinc-
barcika alpolgármestere mutatta be váro-
sukat és annak térségét, majd Nagy Tibor 
tartott előadást a Szuhavölgyi Bányász-
települések Szövetségéről. A borsodi de-
legáció tagjai két olyan folyamatban lévő 
projektet ismerhettek meg, melyek célja 
Dorog és térsége identitásának erősítése, 
hagyományainak ápolása és megőrzése. 
Simon Petra projektfelelős elsőként az 
Együtt a közösségfejlesztésért – Dorog és 
térségében című projektet, majd a Rei-
mann Bányászattörténeti Miniverzum ki-
alakításának terveit mutatta be. 

Idősek Világnapja 
operett dalokkal 
fűszerezve
Szeptember 30-án az idősek tiszteletére 
műsoros délutánt szervezett Dorog Vá-
ros Önkormányzata a Dorogi József Attila 
Művelődési Házban. Dr. Tittmann János 
polgármester köszöntötte a vendégeket, 
majd Dancs Annamari és Laki Péter kü-
lönleges operett műsorral kedveskedett 
az Idősek Világnapján a dorogi nyugdíja-
soknak. A hagyományokhoz híven az ese-
mény zárásaként ezúttal is finomságokkal 
vendégelték meg a rendezvény résztvevő-
it. 

Hangverseny a 
Zene Világnapján 

A Szent Efrém Férfikar adott koncertet 
az “Eucharisztia 1938-2020 a művészet-
ben” jegyében  a református templomban 
szeptember 29-én, a Zene Világnapján. A 
Dorog Város Képviselő-testülete és a Do-
rogvidéki Református Egyházközség szer-
vezésében  megrendezett esten a Magyar 
Örökség és Budapest Márka-díjas férfikar 
a bizánci rítusú keresztény világ vokális 
örökségét bemutató hangversenyt adott. 
A Szent Efrém Kórus célja a magyar férfi-
kari hagyomány ápolása  és a vokális kor-
társzene népszerűsítése. A hangverseny 
előtt köszöntőt mondott dr. Tittmann Já-
nos polgármester.
Fotó: Nagy Anna Dorottya
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Október 13-án veheti át „Gyémánt dip-
lomáját” Dávid Anna doktornő, aki hi-
vatásról, örömökről és hétköznapokról 
mesélt.
Doktornő, miért a gyermekeket választotta?
1958-ban végeztem. Az egyetem utolsó évét 
akkoriban úgy hívták, hogy szigorló év. Négy 
szigorló tárgy közül az utolsó volt a gyer-
mekgyógyászat. Egy rendkívül tüneményes 
gyerekgyógyász adjunktus volt akkoriban 
a sportkórházban, Dr. Bendig László, akivel 
később szakmai kapcsolatban is maradtam. 
Általa szerettem bele a gyerekgyógyászat-
ba. Egyből éreztem, hogy ez a nekem való 
szakma. Öröm gyerekekkel foglalkozni, néha 
játszani velük. Más mint egy nyafogó felnőtt. 
A gyerek sokkal őszintébb. Igaz, hogy eset-
leg nem tudja úgy elmondani a panaszát, 
mint egy felnőtt, de nem is tud hazudni. Az 
ember a szemébe néz, látja, hogy ragyog, 
mosolyog, vagy esetleg bágyadt szomorkás. 
A kezelésekre is állapotának megfelelően, 
őszintén reagál. 

Ön Budapesten született. Hogyan került Do-
rogra?
Egyetem után az esztergomi kórházba kerül-
tem. Felváltva dolgoztam a gyermek és a fer-
tőző osztályon. Sajnos ez nem tartott sokáig, 
mivel kialakult az erős penicillin allergiám. A 
gyerekeket akkoriban három óránként kezel-
tük penicillinnel, így ezt a feladatot nem tud-
tam ellátni. Esztergom után visszakerültem 
Budapestre egy csecsemőotthonba, majd 
családi okokból Leninvárosba költöztem. Vá-
lásom után jöttem Dorogra 1971 decembe-
rében. 1972 januárjában kezdtem Dorogon 
dolgozni Dr. Kégel Eszterrel.
Kégel Eszter doktornővel a gyógyításon kívül 
kutatási projekten is dolgozott. 
Igen, Eszterrel nagyon hamar kiváló szakmai 
kapcsolat alakult ki köztünk. Vele és a szintén 
nagyszerű védőnőkkel igazi csapatmunkát 
végeztünk. 1984-ben megcsináltuk a króni-
kus gyerekek betegségeinek számítógépes 
feldolgozását, ami abban az időben különle-
ges dolog volt. Ekkor jöttünk rá, hogy milyen 
magas a légzőszervi megbetegedettek szá-
ma, ennek kapcsán kutatásokat kezdtünk. 
Ebbe később besegített a Magyar Tüdőgyó-
gyász Társaság is. Nagy sikerünk volt. Ta-
nulmánysorozatunk megjelent különböző 
lapokban. 1989-ben megalakult a Dorogi 
Környezetvédelmi Egyesület, amellyel kivív-
tuk, hogy Dorog jelentős környezetvédelmi 
támogatást kaphatott a 80-as évek végén.
A környezetvédelmi feladatok és kutatások 
mellett folyamatosan praktizált, mint gyer-
mekorvos?
Nem, 54 évesen ismét visszakerültem Pestre 
ahol a Közegészségügyi Intézetben dolgoz-
tam. Gondoltam innen elmegyek majd nyug-

díjba. Ehelyett az új választásokkor visszajöt-
tem Dorogra polgármesternek négy évig.
A gyakorlatban viszont ezt követően sem ment 
nyugdíjba. 
Hiányoztak a gyerekek. Felelősnek érzem 
magam értük. 1995 augusztusától ismét 
gyermekorvosként tevékenykedem, mint 
területi ellátás kötelezettsége nélküli gyerek-
orvos.
Hány páciense van jelenleg?
900 körüli a beteganyagom, tavaly még 960 
volt. Kell tudni elutasítani. Már csak azokat 
vállalom, akiknek a nagymamáját is isme-
rem.
Hogyan tartja magát ennyire fitten? 
A gyermekgyógyászat jobb, mint a kereszt-
rejtvény! Szabadidőmben rengeteget olva-
sok. Tavaly még keresztbe átúsztam a Palát, 
ez idén sajnos egy szemműtét miatt kima-
radt. Autót is rendszeresen vezetek, amíg a 
legyet el tudom kapni, azt gondolom, nincs 
baj a reflexeimmel. A legfontosabbak mégis 
az emberi kapcsolatok. Ha egy gyerek beteg 
és kétkedések közt engedem haza, vagy be-
küldöm kórházba, felhívom a családot este, 
vagy éppen a kórházat. Egyszer egy súlyos 
szívbetegségből felépült kisfiú azt mondta 
nekem: „Doktor néni! Én azért gyógyultam 
meg, mert Te mindig megfogtad a szívemet!” 
Ehhez semmi sem fogható!
Mit tanácsol a fiatal gyakorló gyermekorvo-
soknak? 
Azt, hogy élvezzék a szakmát, mert a gyer-
mekek közt minden nap új élményekkel 
lehet gazdagabb az ember. Ezt nem lehet 
megunni!

Simon Petra

60 éve töretlen lelkesedéssel a  
gyermekek szolgálatában

Értékelték a magyarországi  
németekről  szóló alkotásokat

Vulkános gyűjte-
mény az iskoláknak

Még tavasszal 
ígéretet tett a 
BEBTE Dorog 
Város Önkor-
mányzatának, 
hogy az általuk 
is támogatott 
d é l - o l a s z o r-
szági tanulmá-
nyút anyagá-
ból a dorogi 
általános is-
kolák is része-
sülnek. Lieber 

Tamás a vulkántúra és a BEBTE vezetője 
elmondta, hogy a gyűjteményt, amely a 
kőzetek, ásványok mellett képeket, poszte-
reket is tartalmaz, igyekeztek úgy összeállí-
tani, hogy a földrajztanárok a gyakorlatban 
is használhassák az oktatásban.

Szeptember 3-án tartotta meg a Dorogi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat a Gáthy 
Zoltán Városi Könyvtárban „A magyaror-
szági németek múltja és jelene” című rajz-, 
festmény-, és egyéb technikával készült 
pályázati művek kiállításának megnyitóját, 
melyet Kolonics Péter festőművész, a zsűri 
elnöke ajánlott az érdeklődők figyelmébe.  
A legjobb művészi alkotások díjait Vörös Já-
nosné elnök adta át: 1. Végh Éva: Exodus; 2. 
Kálmán Teréz: Nagyanyám jércéivel; 3. Pal-

kóné Keszthelyi Klára: Az emlékezés lángja 
című alkotás lett. 
Fotó kategóriában egy díjat adtak át, ame-
lyet Schmidt István: Kereplők című fotójá-
val érdemelt ki. Köszönet minden pályá-
zónak a beadott alkotásokért, köszönet a 
Zsigmondy gimnázium diákjainak is, akik 
szintén érdekes szép alkotásokkal vettek 
részt a pályázaton. 

Vörös Jánosné elnök
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Testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete szeptember 13-án az alábbi napi-
rendi pontokról döntött
1.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ szakmai programjának, 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
2.) „Dorog, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs 

rendszerének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
3.) „Dorog, Közétkeztetés 2018.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása 
4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2018.(III.29.) 

Képviselő-testületi határozatának kiegészítése 
5.) Dorog, Csolnoki út melletti városi köztemető kerítés és vízelvezető 

árok felújítása 
6.) Városi Sportcsarnok felújítása II. ütem - Pályázat az MKSZ által kiírt 

Országos Tornaterem Felújítási Program felhívásra 
7.) Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 0294/4 hrsz-ú terüle-

ten  polgármester
 8.) Kálvin köz közterület elnevezése 
9.) „CANTATA DOROGIENSIS DE EUCHARISITA” című zenemű megal-

kotására megbízási szerződés Sáry László zeneszerzővel  
10.) Dorogi Fc  utánpótlás támogatása
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. 

18 | 09 | 26.
Dorog Város  
Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGYÜTT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉRT -  DOROGON ÉS TÉRSÉGÉBEN
TOP- 5.3.1-16-KO1-2017-00001
A 2018. június 18-án született támogatási döntés értelmében a 
Dorog, Csolnok, Piliscsév, Kesztölc és a Komárom- Esztergom Me-
gyei Önkormányzat alkotta konzorcium 53.879.965 forintos támo-
gatást nyert közösségfejlesztésre. A projekt célja az identitáskép-
ző elemek megerősítése az érintett településeken a nemzetiségi 
sokszínűséget kulturálisan egybekapcsoló bányászati hagyomá-
nyok megőrzésével. A munkafolyamat 2018. augusztus 1-én azon 
közösségi interjúk készítésével kezdődött meg, melyek a 36 hóna-
pos megvalósítási időszak cselekvési tervét alapozzák meg.

Dorog város levegőjé-
nek minősége 
2018. augusztus 24. és 2018. szeptember 24. között
1. Kéndioxid (SO2) 

átlagértéke: 2,71 μg/m3

előírt határértéke: 125,0 μg/m3

a mért átlag a határérték: 2,17 %-a

2. Nitrogénoxid (NO2) 
átlagértéke: ----------- 
előírt határérték: 85 μg/m3 

a mért átlag a határérték: -----------

3. Szénmonoxid (CO)  
átlagértéke: 490,00 μg/m3 

előírt határértéke: 5000,0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 9,80 %-a

4. Ózon (O3) 
átlagértéke: 87,18 μg/m3 

előírt határérték: 120,0 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 72,65 %-a

5. Ülepedő por (PM10)  
átlagértéke: 18,62 μg/m3 
előírt határértéke: 50,00 μg/m3 

a mért átlag a határérték: 37,25 %-a

Nitrogéndioxid (NO2) vonatkozásában a mérőállomásról mért 
adat nem érkezett.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. október 25-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónap-
ját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK  
FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen 
elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban október 17-én 16-17 óra között tartja fogadóóráját. 
Telefonon: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első 
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében 
tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 
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 iskolá-
ban. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019, 
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő telefonon elérhető. Tel.: 
30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő e-mail-en elérhető: 
molnaralbert52@gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő telefonon, e-mail-en 
elérhető: 70/367-1099, polonyi.zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető: 
70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: 
sziglir@gmail.com

Kedves dorogi és Dorog 
környéki lakosok!
A Dorogi Ipartestület közreműködésével lehetőség van a GINOP 
612 „Digitális Szakadék áthidalása” program keretében ingyenes 
informatikai képzésre., amelyre minden 16-64 éves polgár jelent-
kezhet, aki az egyéb feltételeknek is megfelel. A képzés 100% álla-
mi támogatás mellett valósul meg 35 tanórában. Létszám: 15 fő.

A tervezett képzés helye:  Dorogi Ipartestület Oktatóterme 
Időpontja:  2018. október vége, november 

A pontos időpont akkor kerül meghatározásra, amikor a 15 fő je-
lentkezési létszám betelik.
Jelentkezés: Dorogi Ipartestület (Dorog, Orgona u. 2.; Tel.: 33-431-
793; E-mail: iposz.dorog@gmail.com vagy személyesen hétfőtől – 
péntekig 8.00 – 15.00-ig. 
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Sikeres sorozatot  
zártak teniszezőink 

Véget ért a szabadtéri tenisz versenysorozat, amelyen számos 
dorogi játékos ért el kiváló eredményt. A DESE tenisz szakosz-
tályának vezetője, Slavóczki Ferenc tájékoztatott a verseny-
sorozat eredményeiről: - Az országos bajnokság harmadosz-
tályában játszik felnőtt csapatunk, csoportukban a 6. helyen 
végeztek. Itt érdemes megjegyezni, hogy a felnőtt csapatban 
bemutatkozott a mindössze 12 éves Zsembery András (korosz-
tályos magyar bajnok). A csapatbajnoki találkozókon a felnőtt 
mezőnyben négy egyéni mérkőzést nyert. 
Utánpótláskorú játékosaink - a részükre kiírt versenysorozat-
ban - három első, egy második, egy harmadik helyezést értek 
el.
Lány (14) első Csongrádi Viktória, lány (17) Kárpáth Katalin, fiú 
(14) első Kolozsvári Barnabás, harmadik Priál Zsolt, fiú (12), 
míg második lett ebben a korosztályban Bokros Gergő.
Az egyéni amatőr verseny eredménye: 
A csoport – első Kardos István, második dr. Faluvégi Zsolt, har-
madik Rezsőfi Péter. 
B csoport – első Nagy Tamás, második Rábl János, harmadik 
Greiner Tamás.
A meghívásos vegyespáros „Nyuszi” emlékkupát a Palaga – Pá-
nya páros nyerte. A díjakat a Dorogi ESE elnöke Vig Attila adta 
át.

Vátzi Bálint junior világ- 
bajnoki bronzérmes
A Dorogi Nehézatlétikai Club birkózója, Vátzi Bálint a szlovákiai 
Trnava városában, fantasztikus birkózással, tus győzelemmel a 97 

kg-os súlycsoportban a dobo-
gó harmadik fokára állhatott 
szeptember 19-én, ezzel junior 
világbajnoki bronzérmes lett!
Püspökladány városa adott ott-
hont szeptember 23-án a serdülő 
és a diák I-es korosztály országos 
Diákolimpiai döntőjének. A doro-
gi birkózók 14 fővel vettek részt a 
megmérettetésen.
Eredmények:
Serdülő
62 kg Kismóni Ágost 5. helyezés
+85 kg Bazsó Adolf 1. helyezés
Diák I.
38 kg Secgin Bartu 5. helyezés
38 kg Czompál Máté 5. helyezés
46 kg Torda Kende 3. helyezés
54 kg Simon Balázs 1. helyezés
69 kg Juhász Márk 2. helyezés

Újabb győzelem a  
második fordulóban

Az NB I/B-s bajnokság második fordulójában Dunaújvárosba lá-
togattak kézilabdás lányaink. Végeredmény: Dunaújvárosi KKA 
U19 – Dorogi ESE 30-33 (20-15).
Összeállítás: Győri Ági (kapus) – Imrei Nóra 1 gól, Kemenczik Marti-
na 5 gól, Kaposvári Anita 3 gól, Takács Angéla 5 gól, Szabó Janka 10 
gól, Forgács Klaudia 7 gól.
Cserék: Stadler Mercédesz (kapus) – Forgács Viktória 1 gól Turák 
Antónia 1 gól, Előd Nikoletta, Kosik Adél, Markos Réka, Molnár Esz-
ter, Tolvaj Dorka.
Bona Gergő vezetőedző: - Komoly nehézségek elé állított minket 
a Dunaújváros az első félidőben, de álltuk a sarat, és nem adtuk 
fel. A szünetben taktikát váltottunk és ez láthatóan megzavarta a 
hazai csapatot. Tisztában vagyunk erényeinkkel és ezeket ma meg 
is mutattuk. Nagyon büszkék lehetünk, hiszen egy emberes fela-
datot oldottunk ma meg, nem csak szívvel, hanem használtuk a 
fejünket is!
Ifjúsági csapatunk egy szoros kiélezett küzdelmet hozó mérkőzé-
sen vereséget szenvedett.
Dunaújvárosi KKA NKFT II – Dorogi ESE 27-25 (12-14)

Forrás, fotó: Dorogi ESE 

Idén is bringával  
tekertek suliba a diákok

Szeptember 22-én tartják 
az európai autómentes 
napot, amelyhez idén már 
második alkalommal csat-
lakozott Dorog városa. A 
Dorogi Sport és a Dorogi 
Kerékpáros Egyesület tag-
jai felhívást tettek közzé a 
település mindhárom ál-
talános iskolájában, mely 

szerint szeptember 21-én, pénteken a gyerekek bringával tekerje-
nek suliba.
A kicsik reggel hat helyszín közül válaszhattak, ahol az egyesület 
önkéntesei és a pedagógusok vártak rájuk. Ők gondoskodtak a biz-
tonságukról, amíg az iskolába jutottak.
A nagyszerű hangulatú eseményen a gyerekeket finom reggelivel 
is megvendégelték – kakaós csigával, Cserpes Trudival, Hohes C 
itallal – a Magyar Kerékpárosklub jóvoltából.
A többszáz gyereket megmozgató kezdeményezés 10 órától tovább 
folytatódik. Ekkor a település óvodásait várják a Dorogi József 
Attila Művelődési Ház előtti téren, ahol ügyességi KRESZ-parkot 
rendeztek be számukra. Itt a gyerekek az egyesület és a rendőrség 
képviselőinek segítségével megismerkedhetnek a kerékpáros sza-
bályokkal és az alapvető felszerelésekkel.
Képgaléria az eseményről az alábbi oldalon érhető el: http://doro-
gisport.hu/kerekpar/automentes-bicajnap-kepgaleria
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Ha szeptember, akkor Dorogon a futásé a 
főszerep. Az immárom második éve Sar-
pi-Dorog Futófesztivál névre keresztelt 
rendezvény idén is az egész családnak 
kínált  változatos sportolási lehetőséget.
Az óvodások kezdték a napot, akik a 
Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion fu-
tópályáján 300 méteren mérték össze 
ügyességüket. Őket az 1-2. osztályosok 
követték 800 méterrel, majd a nagyobba-
ké volt a főszerep. Harmadik osztálytól a 
gimnázium negyedik osztályáig ugyanis 
már hosszabb távon, 1800 méteren indul-
hattak a sportos gyerekek. Minden részt-
vevő - a teljesítés öröme mellett - Dorogi 
Sportos kulacsot, NaturAqua vizet, Milka 
waffelinit és meglepetést is bezsebelhe-
tett.
Természetesen a felnőttek sem lazsálhat-
tak a sportnapon, őket a városfutás távja-
ival várták a szervezők. A kisebb kihívást 
keresők a 7 km-en, a terepfutás szerelme-
sei a Gete Trail 14 km-én, az igazi kemény-
legények a 21 km-es távon találhatták 
meg számításukat. A futók biztonságáról 
a rendőrség, polgárőrség, a Dorogi Futó-
kör és a Zsigmondy Vilmos Gimnázium 
önkéntesei gondoskodtak. 
A jó hangulatot a Debreczeni Attila-Fe-
jes Miklós szpíkerpáros alapozta meg. 
Idén újdonságként a Faajándékshop.hu 

a résztvevők egyedi érmébe ingyenesen 
belegravírozta a befutóidőket. 
Délután az extrém akadályfutásé volt a 
főszerep az Öböl Music Beach-en, ahol 
akár az óvodások is megmutathatták, mi-
lyen kemény fából faragták őket. A kicsik 
természetesen az önkéntesek segítségé-
vel jutottak át egy-egy nehezebb akadá-
lyon. Őket az általános iskolások, majd 
a felnőttek követték. Az izgalmas pályát 

teljesítők egyedi tervezésű éremmel és 
meglepetéssel térhettek haza.
Az évről-évre egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő sportrendezvénynek 
idén már több, mint ezer résztvevője volt. 
Az eseményre 23 településről, többek kö-
zött Tokajról, Kecskemétről, Ausztriából 
is érkeztek versenyzők Dorogra. A jó han-
gulatú esemény jövő szeptemberben újra 
várja a futás szerelmeseit.

Sarpi-Dorog Futófesztivál: szeptember  
közepén megmozdult az egész város

Interaktív élmények a Futball Éjszakáján
Több százan vettek részt a Futball Éjszaká-
ján Dorogon. A Buzánszky Jenő Stadionban 
a legkisebbektől az idős sportbarátokig 
mindenkinek kínált programot a Dorogi FC. 
Hazánkban 21 labdarúgó szervezet kapcso-
lódott az országos rendezvényhez, amelyet 
az idén először rendeztek meg.
Szeptember 7-én a rendezvény nyitóakkordja-
ként dr. Tittmann János, Dorog város polgár-
mestere támogatást adott át a dorogi után-
pótlás labdarúgók teljesítményét elismerendő. 
Az elmúlt bajnoki szezonban az U14-es, U17-es 
és U19-es dorogi csapat is a bajnoki tabella 
élén végzett, mindezek mellett az országos 
diákolimpiát megnyerték a 14 éves korosztály 
labdarúgói.  Mayer László, a Dorogi FC elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, az utánpótlás 
korosztályokban sportoló mintegy 200 fiatalt, 
a Dorogi FC felnőtt labdarúgóit és az edzőket. 
Számos sportbarát is megjelent a rendezvé-
nyen, amely két különleges programmal kez-
dődött. Az öltözőblokkban Balogh Pál szak-

mai igazgató és Miskei Attila mutatta be az 
érdeklődőknek, hogyan készülnek a bajnoki 
mérkőzésekre: taktikai megbeszélés és videóe-
lemzés zajlott a hazai öltözőben. A sportpályán 
a felnőtt edzők a gyerekeknek mutatták meg 
a látványos edzéstechnikákat. Havrán József 
erőnléti edző a mobilizáció, stabilizáció, re-
habilitáció területén, Fenyvesi László edző az 
ügyességi labdajátékban, míg Belányi István és 
Vajda Gellért kapusedzők a hálóőri pozícióban 
fejlesztették az érdeklődőket.

A kapu mögötti területet a legkisebbek vették 
birtokba, ahol ugrálóvár és mászófal biztosítot-
ta számukra a mozgási lehetőséget. A műfüves 
pályán a buborékfocit próbálhatták ki a kétszer 
4 fős csapatok, míg az ovisoknak és kisiskolá-
soknak Szabó Ferenc és Janetka Zoltán edzők 
tartottak mérkőzésszerű foglalkozást. 

A Dorogi Sport vezetésével csocsóbajnokságot 
szerveztek a felnőtteknek és az általános isko-
lásoknak. 

A teqball asztalnál a Dorogi Fc felnőtt játékosai 
várták az őket kihívókat.

19 órakor vette kezdetét az interaktív beszél-
getés, amelyen korábbi, nagy karriert futott 
dorogi focisták számoltak be élményeikről, 
biztatták a jövő generációt a sport szeretetére. 
Dankó József alpolgármester és dr. Bartalos 
József, a Dorogi FC örökös tiszteletbeli tagja 
vezette a beszélgetést, amelyen olyan nagy 
nevek, mint Mucha József, Szabó József, Füle 
Antal és Peszeki Jenő vettek részt.

(a labdarúgók pályafutásáról a cikk végén ta-
lálható linkekre kattintva olvashatnak részle-
tesen)

Az estet Salik Zoltán Európa bajnok táncmű-
vész és táncosainak erotikával fűszerezett, fut-
ballt megidéző flashmobja zárta. 

A Futball éjszakája nagy sikerrel zárult szep-
tember 7-én a Buzánszky Jenő Stadionban.

Hajrá Dorog! 




