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Alkotó bányászok: a fafaragó
népművész kiállítása

Mester és alkotó tanítványa
K. Kovács József fafaragó népművész
kiállításával vette kezdetét a 68. Dorogi
Bányásznap programsorozata a Dorogi
Galériában. A kiállítást dr. Tittmann János polgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A galériában megtekinthetők a művész hegesztett képei, népi
szimbólumai, faragott népi eszközei, emlékoszlop makettek és kisméretű szoborkompozíciók. K. Kovács József Nagykere-

kiben született, Csolnokon lakik. 1971-től
a Dorogi Szénbányák dolgozója. 2006 óta
nyugdíjas. 2000-ben kezdeményezte a
csolnoki Bányász Múzeum létrehozását,
melynek 2005-ig vezetője volt.
Fafaragással 57 évesen 2005-ben kezdett
el foglalkozni. Mestere dr. Kovács József
népi iparművész, a népművészet mestere. Munkáiban a népművészeti hagyományok folytatása mellett főleg a bányászattal kapcsolatos témák dominálnak.
Tagja a Komárom-Esztergom Megyei
Népművészeti Egyesületnek. Eddigi
munkájának elismeréseként 2016-ban
„Művészeti Nívódíj” kitüntetésben részesült.
Eddig számos önálló és másokkal közös
kiállításon mutatta be alkotásait. Több
munkáját is zsűrizték.
Alkotásai megtalálhatóak a környék bányásztelepülésein, de Németországban,
Romániában, Angliában, Kanadában is.
A kiállított tárgyak szeptember 20-ig tekinthetők meg a Dorogi Galériában.

Bányásznapi
találkozó a hagyományokhoz
híven
A Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért
Alapítvány augusztus 27-én a művelődési
házban tartotta hagyományos bányásznapi
találkozóját. Köszöntőt mondott Glevitzky
István elnök, majd dr. Tittmann János polgármester. A rendezvényen átadták az 5060-65 éves jubileumi emléklapokat a szakszervezet tagjainak.

Megemlékezést
tartottak az
Otthon téri
emlékműnél

Koszorúzás a Nemzeti
Kőbányászati Emlékhelynél

2015-ös felavatása óta hagyománnyá vált
a Nemzeti Kőbányászati Emlékhely megkoszorúzása a dorogi bányásznapok keretében. Idén is főhajtással tisztelegtek a
kőbányászatban a múltban és a jelenben
dolgozó emberek, a technológiai fejlesztések terén elért teljesítmény előtt a Baumit
Kft. előtt felállított kőemléknél.
Az eseményen részt vett és koszorút helyezett el dr. Völner Pál, az Igazságügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára, dr.
Tittmann János, Dorog város polgármestere, Steindl Balázs, a megyei önkormányzat
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alelnöke, az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület, a Bánya-, Energia
és Ipari Dolgozók Szakszervezete, a Dorogi
Bányász Szakszervezeti Szövetség és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány
képviselői, valamint a vendéglátó Baumit
Kft. vezetősége. A partnervállalatok részéről a Mikerobb Kft. és a Duna Dráva Cement
Kft. vezető tisztségviselői koszorúztak az
ünnepségen.
A Baumit Kft. nevében Vas József műszaki vezető tartott ünnepi beszédet, melyben elmondta, hogy a 2015-ben emelt,
mindenki számára látogatható emlékhely
nemcsak a múlt felé mutat, hanem a jövőbe is: a terveinkre, a felelősségre, az elkötelezettségre és az értékekre.
Dr. Völner Pál beszédében elmondta, hogy
mára a kőbányászat viszi tovább a régióban a bányászati hagyományokat, melyekre méltón lehetünk büszkék.
Dr. Tittmann János, Dorog városának polgármestere beszédében kiemelte, hogy
Dorog városának fejlődését az olyan sikeres vállalatok segítik, mint amilyen a
Baumit.

A hagyományokhoz híven a 68. Bányásznapi rendezvénysorozat részeként az Otthon
téren koszorút helyeztek el a dorogi bányászat és a bányakatasztrófák áldozatainak
emlékműve előtt tisztelgők. Koszorút helyezett el dr. Völner Pál államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője, a megyei
önkormányzat nevében Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke, Dorog Város
Önkormányzata, a Bányász Szakszervezeti
Szövetség és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány. Az emlékezés virágaival
vonultak az emlékműhöz az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi helyi szervezetének vezetői, a Bányász
Kulturális Egyesület Aknamélyítő Köre és a
BAUMIT Kft. képviselői. A Bányász Kulturális Egyesület Aknamélyítő Köre a tavaly felavatott emlékfánál is elhelyezte koszorúját,
majd a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának kíséretében elénekelték a Bányászhimnuszt az
emlékezők.
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68. Bányásznap: szeptember elsején átadták a
megszépült Iskola utcát és a Petőfi iskolát

Átadták a dorogiaknak a megújult Iskola
utcai városrészt, a komplex energetikai
felújítás során megszépült Petőfi Sándor
iskolával a 68. Bányásznapon, szeptember 1-jén.
A bányásznapi rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye, az átadó ünnepség, az Iskola utcában a Dorogi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának
térzenéjével vette kezdetét.
Üdvözlő beszédet mondott dr. Völner Pál
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy Dorog városa
több uniós pályázaton szerepelt sikerrel, az
összefogásnak és a tudatos építkezésnek
köszönhetően.
Örömmel tölt el az a tudat, hogy beértek
a megyei önkormányzat által támogatott

Jubileum téri
vigasság

A Jubileum téren az augusztus 31-én megtartott fergeteges Beatrice koncert után
szombat délután is folytatódott a bányásznapi programsorozat. Koncertek követték
egymást a vihar megérkezéséig. A tűzijátékot
még megtartották a szervezők, de a Hooligans élő nagykoncertjét az időjárás már
megakadályozta. Vasárnap újabb fellépők,
a helyi tánccsoportok és a bányászzenekar
szórakoztatta a közönséget, majd az este a
KFT koncertjével zárult.
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uniós pályázatok. Az elmúlt napokban több
megújult intézményt adhattunk át szűkebb
hazánkban – emelte ki Popovics György, a
megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében. –
Dorogon évről évre tapasztaljuk a progres�szív városfejlesztést, amely ezúttal a Petőfi
iskola megújításában és az önkormányzatnak köszönhetően a városrész – az utca, a
parkolók, a növénysáv - megújulásában érhető tetten.
Dr. Tittmann János polgármester elmondta, hogy Dorogon a Bányásznap mindig
kiemelkedik az év többi ünnepei közül. A
képviselő-testület évről évre törekszik arra,
hogy a város jelentős épületeit megújítsa.
2018-ban számos érték teremtődött újjá:
megújult a Bimbó utca, református barátainkkal közösen (szeptember
16-án) közösségi házat avathatunk. Most pedig a megyei
önkormányzat támogató döntésének köszönhetően, a 134
millió forintos uniós támogatás
segítségével elvégezhettük a
Petőfi iskola épületének energetikai felújítását, a homlokzat utólagos hőszigetelését, a
nyílászárók cseréjét és a napelemes rendszerek telepítését,

valamint a földszinti rész akadálymentesítését a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Önkormányzatunk
a többi között az iskola tetejének cseréje
mellett az intézmény környezetét rendezte:
parkolók, újonnan aszfaltozott út, térköves
járda, növénysávok szépítik az Iskola utcát.
Ezzel ismét méltó ünneppé tehettük a Bányásznapot – hangzott el köszöntőjében.
A képviselő-testület nevében, az együttműködést és a támogatást megköszönve
bronz, városházat formáló kisplasztikát
adott át dr. Völner Pálnak és Popovics
Györgynek. A kivitelezőknek emléklappal
köszönte meg az Iskola utca megalkotásában való részvételüket.
Fotó: Anger Zoltán (Anzee Fotó)

Több mint 300 diák a
megújult Petőfiben
Szeptember 3-án több mint 300 diák és
pedagógus vehette birtokba a komplex
energiahatékonysági fejlesztés során megújult Petőfi Sándor Általános Iskolát. Az intézmény a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében (TOP-3.2.115-KO1-2016-00026 számú) valósult meg.
A Petőfi iskola tetőszerkezetét az önkormányzat saját beruházásában újíttatta fel.
A régi palatetőt cseréptetőre cserélte le.

Szintén önkormányzati beruházás keretében újulhattak meg az Iskola utca mindkét
oldalának járdái, a Munkás utcában a „100
éves díszkapu” előtti járdaszakasz. Az intézményi és közterületi parkolók mellett
új aszfaltburkolat borítja az Iskola utca
több mint száz méteres szakaszát. Az utca
mindkét oldalán zöldfelület készült. Öntözőrendszer segíti a növények növekedését.

Felújíttatta az önkormányzat a városrészben a távhővezetékeket, ezzel egyidejűleg
a készülő sportcsarnokok, az iskola és az
óvoda is új hőközpontot kapott. Kiváló
példája a cégek és a város együttműködésének, hogy az önkormányzat és a Promtávhő Kft. közös beruházásában valósult
meg a hőközpontok kiépítése. Ugyanilyen
jó példa a közös munkára a Vízmű és a város együttműködésében az elavult vízvezetékrendszer felújítása.
Az Iskola utca másik oldalán készül a Ma-

gyar Birkózó Szövetség támogatásának
köszönhetően az új csarnokrész, míg a
Magyar Kézilabda Szövetség a régi városi
sportcsarnok megújításához járult hozzá.
A két csarnokrész közös avatóünnepsége
október 28-án lesz, mint a birkózó világbajnokság záróeseményéhez kapcsolódó
rendezvény. Ezzel befejeződik az Iskola
utcai városrész teljes rekonstrukciója. A
rendezett környezet, a megújult közterületek városunk polgárainak életminőség
javulásához járulhatnak hozzá.
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Szebb környezetben
sportolhatnak a diákok
amellyel egészséges, biztonságos és motiváló munkakörnyezet jött létre. A sportudvar fejlesztésével szabadtéri sportolásra,
mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a
tanórákon kívüli tevékenységek során és a
gyerekek szabadidejében is a DOKI tagintézményében.

A Zrínyi iskola tornatermét (325 m2), a hozzá tartozó vizesblokkot (58 m2) és az Eötvös
iskola külső kézilabdapályát (968 m2) teljes körűen felújították az elmúlt hetekben,

A fejlesztések az EFOP-4.1.3-17.számú ”Az
állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázat keretében valósultak
meg.

Búcsú Geiszler Józseftől, a jeles
lokálpatriótától
Egy közösséghez
való
tartozás,
e l köt e l e z ő d é s
számtalan pozitív lehetőséggel
bír. A nyár végén
elhunyt Geiszler
József munkássága szép példát
adott minderre.
Több szállal, aktív részvétellel kapcsolódott a helyi önszerveződő közösségekhez: Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Országos
Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi
csoportja, Dorog-Wendlingen Baráti Egyesület, Dorog Város Barátainak Egyesülete.
Nagyszabású helytörténeti gyűjteményével önállóan is bemutatkozott (Művelődési Ház galériája), de gyakrabban segítette

helyi szervezetek tematikus kiállításait:
IPOSZ, BAUMIT, Posta. Mindig készséggel
segítette a városi újság, illetve a „Dorogi
füzetek” dokumentálását. Az ő fotói, dokumentumai, képeslapjai alapján sikerült
nem egyszer a város története szempontjából kiemelt folyamatokat, pillanatokat
megvilágítani, pontosítani, a történelmi
hűségnek megfeleltetni: kitelepítés, első
világháborús emlékmű felirata.
Mentorként igen eredményesen kapcsolódott be a „Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája” országos vetélkedőjébe.
Geiszler József munkássága elismeréseképpen 2015-ben vehette át a Dorogiak
Dorogért Alapítvány emlékplakettjét. Emlékét, példáját megőrzik helyi közösségeink.

4

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. szeptember 27-én (csütörtök) 8-12
óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK
FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő
telefonon és e-mailen elérhető: 30/947-7186, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zolán Városi Könyvtárban szeptember 19-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: timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati
képviselő minden hónap páros hétfőjén
14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi
iskolában. 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: 70/3671099, polonyi.zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető: 70/908-5558

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal,
hogy a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.
Az igénybejelentéseket a Dorogi Polgármesteri Hivatal (2510 Dorog, Bécsi út 7981.) ügyfélszolgálatánál lehet benyújtani.
Háztartásonként egy darab igény nyújtható
be.
Igénybejelentő lapok és az Adatkezelési

FOGADÓNAPOK

tájékoztatók, letölthetők Dorog város honlapjáról (www.dorog.hu), vagy személyesen – ügyfélfogadási időben, hétfőn: 13.00
órától- 16.00 óráig, szerdán: 8.00 órától
12.00 óráig, 13.00 órától, 16.00 óráig - az
ügyfélszolgálaton vehetők át.
A benyújtási határidő: 2018. október 15.
Határidőn túl benyújtott igényt nem áll módunkban befogadni!
Igényelhető fűtőanyagok:
- tűzifa,
- szén,
- propán-bután palackos gáz,
- propán-bután tartályos gáz,
- fűtőolaj,
- pellet/brikett.
Az igényelt fűtőanyag fajtája később nem
módosítható!
Dorog Város Önkormányzata

SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: sziglir@gmail.com

„Aki vért ad,
életet ad!”
Szeptemberben ismét lesz Dorogon városi véradás a Magyar Vöröskereszt területi
szervezetének szervezésében.
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési
Ház

Időpont: szeptember 20. (csütörtök)
10-18 óra
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Húsz éve testvértelepülésünk Zsére
Húsz évvel ezelőtt írta alá Dorog Város
Önkormányzata a zoboraljai Zsére községgel a testvértelepülési szerződést.
Zsére polgármesterét, Zsebi Józsefet kérdeztük az évfordulón, mi történt náluk az
elmúlt években.
Az augusztus végén megtartott hagyományos falunapokon üdvözölhettük a dorogi
delegációt, amelynek nagyon örültünk, hiszen testvértelepülésként 20 éve veszünk
részt egymás ünnepein. Az elmúlt években
nagy változásokon ment át 1380 lelkes községünk, ahol a lakosok 50 százaléka magyar.
Nemrégiben fejeződtek be az önkormányzati
finanszírozású, (200 000 eurós költségvetésű) aszfaltozási munkálatok a faluban. Ezáltal útjaink 75%-át új aszfaltszőnyeg borítja

Dorog zászlója
a 7000 méteres
csúcson

Karcz Tibor - Pick József után második dorogiként - augusztus 14-én meghódította a
Lenin-csúcsot (7134 m) Kirgizisztánban. Az
embert próbáló teljesítményre hónapokig
készült terepfutással és erő-állóképesség
edzésekkel. A hegymászó egy 10 fős nemzetközi expedíciós csapat tagjaként vágott
neki a 23 napos útnak. A 3600 méteren található alaptábort elhagyva, szinte teljesen
nomád körülmények között tették meg a
hátralevő több mint 3500 métert oxigénpalack nélkül. A legnagyobb kihívást az utolsó, csaknem 21 órás szakasz jelentette a
csúcsig és vissza a táborhelyre. Az időjárás
sem kedvezett a csapatnak, hatalmas hó
esett, a hőmérséklet pedig -20 és -25 C között mozgott. A nehézségek ellenére Tibor
már a következő csúcs meghódítására készül, mely tervei szerint a Tádzsikisztánban
található, szintén több mint 7000 méteres
Korzsenyevszkaja-csúcs lesz.

már. 2015-ben volt az elmúlt húsz esztendő
legnagyobb beruházása, amely során csaknem 1 millió euró értékben (állami támogatás és hosszú lejáratú kölcsön) épült fel egy

komplett, településrész, ahol tizenhat új
építésű bérlakást, játszóparkot adhattunk
át a fiataloknak. A település fenntartása miatt tartom fontosnak, hogy fiatal családok
népesítsék be Zsérét. Ezáltal működhet óvodánk és iskolánk is. Boldogok vagyunk, hogy
szinte megszűnt a munkanélküliség községünkben. Új cégek (logisztikai) települtek
Zsérére, de a közeli Nyitra is ad lehetőséget
munkavállalóknak. Civil szervezeteink aktívak. Leginkább a zoboraljai énekkarunk és
a helyi vöröskereszt, illetve hagyományőrzőink. Sportéletünkben asztaliteniszezőink
játsszák a főszerepet, de bízom abban, hogy
a labdarúgás is újjáéled a fiataloknak köszönhetően.

Becsöngettek az iskolásoknak
Elkezdődött a 2018/19-es tanév. A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Általános Iskola három intézményében az idén összesen 1285 diák ült
iskolapadba szeptember 3-án. Sitku Pál
főigazgatótól megtudtuk, hogy ebben a
tanévben 150 elsős kezdte meg tanulmányait a DOKI-ban. A tavalyihoz hasonlóan
ebben a tanévben is Dorogon színes képzési struktúrából választhattak a szülők
(értékközvetítő pedagógia, angol két-tanítási nyelvű és sportiskolai képzés).
A szokásos felújításokat az önkormányzat
elvégezte a nyáron. A petőfisek az önkormányzati beruházásnak és az uniós támogatásnak köszönhetően megszépült
környezetben kezdhetik meg a tanévet.

Jövő ősszel a zrínyiseket is energetikailag
megújított intézmény fogadja majd.

Képünk illusztráció

Könnyű nyár esti muzsika
Több ismert, népszerű dallam csendült fel
augusztus 19-én a Zenepavilonnál, ahol a
Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara adott koncertet. A
hagyományos Könnyű nyár esti muzsika

című koncertjük nagy sikert aratott. A térre
számos fiatal és idősebb zenekedvelő érkezett a Zenepavilonhoz, hogy meghallgassa
a Hoós Sándor karmester által vezényelt
zenekar muzsikáját.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
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Közösen dolgoznak tovább a Honvéddal

Az Új-Hullám SE és a Bp. Honvéd SE
megkezdte együttműködését a vízilabdasport továbbfejlesztése érdekében
– jelentették be augusztus 28-án a Nipl
Stefánia Uszodában. Várhegyi Ferenc,
az Új-Hullám SE elnöke foglalta össze
miért is jó ez a dorogi gyerekeknek és
szüleiknek.
A Budapest Honvéd SE dorogi szerepvállalása sporttörténelmi jelentőségű, hiszen az ország egyik legeredményesebb
és egyik legnagyobb múltú egyesülete
kezdi meg működését a városban. Az
együttműködés lényege, hogy az Új-Hullám SE foglalkozik az úszásoktatásból kikerülő vízilabda előkészítősökkel és a rá-

juk épülő gyermekcsapattal, a Budapest
Honvéd SE pedig Honvéd-Dorog néven
versenyezteti a náluk idősebb csapatokat. Az edzések minden korosztályban
továbbra is a Nipl Stefánia Uszodában
zajlanak, a szakmai munkát mindkét klub
a Bp. Honvéd SE elvárásai alapján végzi.
Nagy motivációt és sportolói életpályamodellt adhat a játékosoknak, akik közül
a legjobbak idővel akár a Bp. Honvéd SE
korosztályos OB I-es csapataiba is bekerülhetnek.
A bejelentéskor dr. Steinmetz Barnabás,
kétszeres olimpiai bajnok, a Bp. Honvéd
SE vízilabda szakosztályának vezetője elmondta, hogy a magas színvonalú

szakmai munkára garancia a Bp. Honvéd,
amelynek már van gyakorlata kihelyezett
műhely működtetésében, hiszen Érden is
foglalkoznak az utánpótlás neveléssel.
Az eseményen részt vett Merész András, a
Honvéd OB I-es felnőtt csapatának edzője és a klub utánpótlás igazgatója, aki
hangsúlyozta, hogy Dorog olyan sportolót adott a világnak mint Buzánszky Jenő,
ezért olyan sportkultúra van a városban,
amelyre érdemes építeni. Hozzátette,
hogy az edzéslátogatáson, elkötelezett
edzőkkel találkozott és látott ügyes játékosokat is. Kiemelte, hogy mindent
meg fog tenni azért, hogy az adott létesítménykeretek között minőségi munkát
végezzenek a dorogi játékosok.
Szekér Zoltán, Dorog Város Egyesített
Sportintézményének vezetője elmondta,
hogy a város képviselő-testületi határozatban fogadta be a Bp. Honvéd SE-t és
bízik abban, hogy a két klub együttműködése gyümölcsöző lesz.
Az ünnepélyes bejelentést követően az
est fénypontjaként megmérkőzött egymással a Bp. Honvéd SE és a Debreceni
VSE férfi felnőtt OB I-es csapata. Az izgalmas, gólokban gazdag összecsapást a
Honvéd nyerte 12-9-re.

Örömjáték a Buzási József Emléktornán

A Dorogi ESE kézilabda szakosztálya augusztus 31-szeptember 1-én rendezte
meg a hagyományos Buzási József Kézilabda Utánpótlás Tornát.
Az idei évben az U9 és az U11 korosztályok
mérhették össze a tudásukat a versenyidőszak kezdete előtt.
Pénteken az U9 korosztály mérkőzéseitől
volt hangos az Eötvös iskola tornaterme. A
házigazda Dorog, az esztergomi Hét Vezér SE,
az Érd, a Tarján SE és az Ácsi Kinizsi SE csapatai mérkőztek meg egymással. A korosztály
sajátossága, hogy itt a játék öröméért játszanak a gyerekek, eredményszámítás nincsen,
a mérkőzésekből tabella nem készül.
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A körmérkőzések végén minden játékos emlékéremmel gazdagodott.
Az edzők javaslatai alapján választották meg
a torna válogatottját:
Ácsi Kinizsi SE: Dancs Panna
Dorogi ESE: Németh Gréta, Érd: Tomcsányi
Dorka
Hét Vezér SE: Baumann Enikő
Tarján SE: Raffai Fanni
A legjobb mezőnyjátékos: Lányi Boglárka
(Tarján SE)
Legjobb kapus: Fodor Elza (Hét Vezér SE)
Szombaton az U11 korosztály mérkőzéseire is megtelt az Eötvös iskola tornaterme. A

dobogós helyekért a Dunaújvárosi Kohász
Kézilabda Akadémia 2 csapata, az esztergomi Hét Vezér SE, a Tarján SE és a házigazda
Dorogi ESE mérkőztek meg.
A kilátogató szülők remek hangulatú mérkőzéseket láthattak.
Az első helyezettnek járó kupát végül a Tarján SE csapata szerezte meg, a második helyezett a Hét Vezér csapata lett, míg a harmadik helyen a Dorogi ESE végzett.
A díjakat Ferling Bernadett, korábbi válogatott kézilabdázó adta át.
Az edzők javaslatai alapján választották meg
a torna válogatottját:
Dorogi ESE: Földes Réka
Dunaújvárosi KKA “A”: Horváth Eszter
Dunaújvárosi KKA “B”: Nyuli Laura
Hét Vezér SE: Gál Szonja
Tarján SE: Felhős Vivien
A legjobb mezőnyjátékos: Szűcs Mercédesz
(Dorogi ESE)
Legjobb kapus: Hernádi Bonita (Tarján SE)
Mindkét korosztályban a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség különdíját
vehette át a legjobb kapus és legjobb mezőnyjátékos.
Péntek Anett
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Az egész család próbára teheti ügyességét
szeptember 15-én a Sarpi Futófesztiválon

Ha szeptember, akkor Dorogon a futásé a
főszerep. Az immárom harmadik éve Sarpi-Dorog Futófesztivál névre keresztelt városi sportesemény idén is az egész családnak kínál változatos sportolási lehetőséget.
Szeptember 15-én, szombaton ismét az
ovisok kezdik a napot, akik a Buzánszky
Jenő Stadion futópályáján 300 méteren
tehetik próbára ügyességüket. Őket az 1-2.
osztályosok követik 800 méterrel, majd a
nagyobbaké lesz a főszerep. Harmadik osztálytól a gimnázium negyedik osztályáig
ugyanis már hosszabb távon, 1800 méteren mérik össze futástudásukat a sportos

gyerekek. A résztvevők - a teljesítés öröme
mellé - Dorogi Sportos kulacsot, vizet, müzli
szeletet és meglepetést is bezsebelhetnek.
Természetesen a felnőtteket is várjuk a
sportnapon, ők a városfutás távjain vehetnek részt. A kisebb kihívást keresők a 7 kmen, a terepfutás szerelmesei a Gete Trail 14
km-én, az igazi keménylegények a 21 km-es
távon találhatják meg számításukat. A futók
biztonságáról a rendőrség, a polgárőrség és
a Dorogi Futókör önkéntesei fognak gondoskodni.
Délután az extrém akadályfutásé lesz a
főszerep az Öböl Music Beach-en, ahol akár

Ősszel is tovább folytatódnak
a Hódító Túrák
Minden helyszínen egy kisebb és
egy hosszabb távot kínálnak a túrázók számára, egyaránt gondolva
a gyermekes családokra és az idősebbekre, de a komoly kihívásokat
keresőkre is.

A Hódító Túrák, Komárom-Esztergom megye legfrissebb túrasorozata tavaly vette kezdetét. Az első
évben három állomáson - Dorogon,
Kesztölcön és Lábatlanon várták a
résztvevőket az ötletgazda Dorog és
Térsége Turizmus Egyesület tagjai, a
hozzájuk társuló civil szervezetekkel
karöltve. Idén újabb három színhel�lyel bővült a kínálat, így a korábbi
házigazdák mellett Bajna, Sárisáp
és a Magyarország legszebb települése címmel büszkélkedő Súr is szeretettel várja a kirándulni vágyókat.

A következő állomás a szomszédos
Sárisáp lesz, szeptember 15-én. Az
idén csatlakozott településen a kirándulás során a résztvevők megismerkedhetnek a térség jellemző
növény- és állatvilágával és még egy
játékos kvízt is kitölthetnek. Dorog
október 6-án lesz házigazdája a túrának, amely során ismét a Gete-hegyet hódíthatják meg az érdeklődők,
de próbára tehetik ügyességüket is.
Bővebb információ és regisztráció az
esemény weboldalán:
www.hoditoturak.hu.
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az óvodások is megmutathatják, milyen kemény fából faragták őket. Természetesen
nekik az önkéntesek segítenek átjutni egyegy nehezebb akadályon. Őket az általános iskolások, majd a felnőttek követik. Az
izgalmas pályát teljesítők egyedi tervezésű
éremmel és meglepetéssel térhetnek majd
haza.
A távokról és a versenyről bővebb információt az esemény honlapján olvashatnak:
www.sarpifutofesztival.hu.

„A legnagyobbak is kis
cipőben kezdték!”
2018. szeptember 10-én 1630 órakor

kezdődik az

a

Buzánszky Jenő Stadionban.
Célunk, hogy gyermeke testben, lélekben és
szellemben egyaránt fejlődjön, sikerélményekhez
jusson, rengeteg játékkal.
A legkisebb korosztályt is az egészséges életre,
mozgás szeretetére nevelje.

Szeretettel várunk minden óvodáskorú kisfiút
és kislányt, aki szeret mozogni, labdázni,
játszani.
Edzések időpontja: hétfőn és szerdán 1630
órakor
Szeptemberben a Buzánszky Jenő Stadionban,
októbertől az Eötvös iskolában.
Szabó Ferenc
testnevelő
06-30-5083249
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ŐSZI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2018
„Titkok könyvtára”

avagy családi kalandjáték és helytörténeti nyomozás
Milyen titkokat rejt az egykori Bányakaszinó épülete?
Milyen nyomokat találsz a lépcső alatti gardróbban?





Figyelj meg mindent alaposan!
Bányássz elő régi könyveket!
Kövesd a nyomokat, oldd meg a rejtélyt!
Ha úgy érzed, kifog rajtad egy feladvány, csak nézz a szamárfül alá!

Jegyezd fel a következőt, még segítségedre lehet: lakó - lakk – sakk (!)
Időpont: 2018. október 5., péntek
Helyszín: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum
A játék ideje: 14-16 óra között iskolai csoportok,
16 és 20 óra között családok,
baráti társaságok jelentkezését várjuk.
Ajánlott életkor: kísérővel 7 éves kortól
információ: gyermekkonyvtar@dorogikonyvtar.hu, 33/509-640

