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„Jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük!”
Ennek szimbóluma
a bányatársláda.
A polgári öngondoskodás
ősi
forrásvidéke
ez,
amikor a közös
sorsú emberek, a
bányászok,
egymásra utaltságuk
követelményeinek
megfelelően,
az
elkerülhetetlenül bekövetkező
nehéz időszakok
kezelésére alkalmas közösségi ös�szefogásként, egy
egyszerű szerkezetű, de nagy társadalmi jelentőségű
faládába gyűjtött
pénzalapot hoztak
létre. A bányatársREIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM
A Bányásznap számunkra hármas jelentésláda az egyéni és a közösségi felelősségválsel bír.
lalás egymást kölcsönösen feltételező és
Elsőként említem a hagyományápolást.
kiegészítő egyensúlyának nagyon világos
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Dojelképe.
rog, gazdasági alapjait tekintve nem báA Bányásznap harmadik jelentése, „A jönyász város már. A jövő is változatos gazdavőnket építjük, de múltunkat nem feledsági fejlődési lehetőségeket tartalmaz.
jük!” városi jelmondatnak való megfelelés
Mindezek ellenére törekszünk arra, hogy a
felülvizsgálata, azaz a városépítés, városjövő generációi se feledjék, hogy települéfejlesztés folyamatainak felülvizsgálata.
sünk nagyszerű fejlődési időszaka a bányáKözterületfejlesztésünk eredményeként, a
szok teljesítménye volt.
szabályozott parkolás, zöldterület védelme
Nem nehéz az erre való emlékezés, hiszen
érdekében bővítettük a lakótelepi parkoló-területeket.
Nagy sikert aratott a „Kalandorka” játszótér megépítése.
A kizárólag saját forrásokra tervezett intézményfelújítási-programunkban megvalósult a Hétszínvirág Óvoda tetőfelújítása.
A pályázati forrásokkal is kiegészített fejlesztési célkitűzéseinket is városunk bányászoktól
örökölt értékeinek megőrzése,
gazdagítása vezérli.
Dorog iránti idegenforgalmi érdeklődés növelését, a vendéglátási szolgáltatásaink igénybevételének
A TERVEZETT BIRKÓZÓCSARNOK
bővítését szolvédett építészeti örökségünk, nagyszerű
gálja a hagyományainképületei, intézményei, a jelentős érzelmi
ban gyökerező új intézmegrázkódtatást okozó államosítások elményünk a „REIMANN
lenére is, büszkeséggel, erős önazonosság
BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI
érzettel töltenek el bennünket.
MINIVERZUM”, mely DoA következő jelentéstartalom számunkra
rog bányászattörténetét
az időtálló értékekbe vetett hitünk megerőés ipartörténeti öröksésítése.
gét bemutató kiállítótér-

2

ként épül a
városközpontban,
250 millió
Ft-os vissza
nem
térítendő uniós
pályázati támogatással.
Örökölt értékeink nem
csak építészeti tartalmakat jelentenek.
Intézményeink, polgári
önszerveződéseink is az
elődeink által lerakott alapokon folytatják
mai tevékenységüket.
A dorogi sporttörténet önazonosságunk
semmivel nem pótolható fejezete. Régi ter

HÁM-LAKÓTELEP ÚJ PARKOLÓI
vünk megvalósulását jelenti birkózó csarnokunk felépítése. A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési folyamat rövidesen
lezárul és terveink szerint a következő év
Bányásznapján átadjuk az új sportlétesítményt.
Hagyomány, értékrend, tervek, az örökölt
értékek és a jövő elvárásainak való megfelelés szándéka. Ez számunkra a Bányásznap ünnepe.
DR. TITTMANN JÁNOS
Dorog Város polgármestere

ZRÍNYI ISKOLA LÁTVÁNYTERVE
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67. Bányásznap emlékfa-avatással, koncertekkel
Méltón ünnepeltük meg városunkban
immár 67. alkalommal a bányásznapokat. Az egy héten át tartó rendezvénysorozat keretein belül kiállítás nyílt, emlékülés, koszorúzás és a Jubileum téren
vigasság várta az ünneplőket.
A Dorogi József Attila Művelődési Házban
a Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért
Alapítvány hagyományos bányásznapi találkozóján (augusztus 28.) Glevitzky István
DSZKA elnök köszöntötte a szépszámú
megjelentet. Emléklapokat és kupákat adtak át a szövetség 50-60-65 éve tagsági jogviszonnyal rendelkező jubilálóinak.
A dorogi bányásznapi események keretében szeptember 1-jén koszorúzást tartot-

tak a Nemzeti Kőbányászati Emlékhelyen,
melyet 2015-ben a Baumit építtetett az ország jelentős kőbányáiból szállított kőtömbök felhasználásával.
Az eseményen részt vett dr. Völner Pál,
az Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára; dr. Tittmann János, Dorog
város polgármestere; Huszár László, az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület elnöke; a bányászszervezetek,
bányavállalatok képviselői; valamint a vendéglátó Baumit Kft. vezetősége.
Dorog Város Önkormányzata köszöntő kiadványt jelentetett meg Gyógyszergyártók
Dorogon címmel annak alkalmából, hogy a
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár ötven évvel ezelőtt fióktelepet nyitott Dorogon.
Az önkormányzat a városi könyvsorozat
soron következő kiadványát ennek az évfordulónak szentelte. A világszerte ismert
gyógyszergyártó vállalat 116. születésnapján, a dorogi fióktelep fél évszázados
évfordulójának ünnepére jelent meg a köszöntő képeskönyv, Lévay Jenő Munkácsy
Mihály-díjas grafikusművész tervezésével.
A 72 oldalas színes könyv a cég életét, az
üzemek fejlődését, a vállalat társadalmi
szerepvállalását mutatja meg régi és új
fotókon keresztül. A könyvet Szabó-Berghauer Zoltán, a könyvtár igazgatója mutat-
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ta be az 50 aktív
és 50 nyugdíjas
richteres dolgozó
részvételével zajló ünnepségen.
A
vendégeket
köszöntötte dr.
Tittmann János
polgármester a
művelődési házban megtartott
ünnepségen.
Hangsúlyozta: - A
város fejlesztésének alapjait biztosító gazdasági
szervezetként számíthatott Dorog mindig
a Richterre az elmúlt évtizedek
során. Dorog Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevében
én a Richter dolgozóinak, a dorogi
gyógyszergyártóknak ajánlom e
könyvet jubileumuk alkalmából,
hálánk és tiszteletünk jeléül.
Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Oláh Ruben főmérnök a
Richter nevében. Kiemelte: - Köszönet illeti a várost és annak vezetését, hogy ilyen méltó keretet és
formát teremtett a Richter Gedeon
dorogi jelenlétének 50. évfordulója alkalmából. Az a rendkívül látványos kiadvány,
amelyet ez alkalomból Dorog városa készített, mindennél beszédesebben mutatja a
város megbecsülését Társaságunk iránt. Ez
a szép gesztus jelzi, hogy a város lakossága
valóban befogadta a Richtert és nagyra értékeli azokat az eredményeket, amelyeket a
Richter felmutatott az elmúlt 50 évben a régióban, s az elmúlt 116 évben hazánkban és
a nagyvilágban.
Kiállítás nyílt Hullámzó hegyek címmel
Krajcsirovits Henrik festőművész bányász-életet, világot megidéző képeiből
a Dorogi Galériában. A kiállítást - amely

szeptember 22-ig tekinthető meg - Kövesdi
Mónika művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Szeptember 2-án koszorúzás volt az Otthon téren a dorogi bányászat és a bányakatasztrófák áldozatainak emlékműve előtt.
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Dorog Város Önkormányzata, és több
bányász szervezet helyezte el az emlékezés
virágait az emlékmű előtt, a Bányászzenekar közreműködésével.
A magyarhoni aknamélyítés megkezdésé-

nek 110. évfordulóján emlékfát lepleztek le
az Otthon téren. Avatóbeszédet mondott a
Bányász Kulturális Egyesület Aknamélyítő
Köre nevében Kárpát Csaba okleveles bányamérnök, nyugalmazott vezérigazgató
helyettes, majd emlékülés vette kezdetét a
művelődési házban.
Szeptember 1-2-3-án a Jubileum téren vigasság várta az érkezőket. A P Mobil koncertjére pénteken megtelt a tér. Szombaton
is rengetegen érkeztek, hogy a Zanzibár fellépését, majd a tűzijátékot megtekintsék.
Az esős időjárás ellenére is sokan voltak a
Kelemen Kabát koncertjén és az azt követő
utcabálon.
Vasárnap a művelődési ház közösségei léptek színpadra, majd a Budapest Jazz Orchestra vendégművészekkel adott koncertet
a minőségi zene kedvelőinek.
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Búcsút vettünk Gyöngyös Ferenc
érdemes esperestől

Elbúcsúzott a városvezetés Gyöngyös Ferenc plébánostól az augusztus 11-én megtartott rendkívüli testületi ülésen. A Szent
József Plébánia pápai káplánja, érdemes
esperes - negyed évszázados dorogi szolgálat után - augusztus 1-jén nyugalomba
vonult.
Gyöngyös Ferenc 1946. december 4-én született Esztergomban. Érseki Hittudományi
Főiskolát végzett, 1971-ben szentelték fel.
Káplán volt Ludányhalásziban, Érsekvadkerten, plébános Mohorán, Mogyorósbá-
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nyán. 1992-től Dorogon a Szent József plébánián dolgozott. Nevéhez
fűződik a templom renoválásának
befejezése, valamint az új kórházkápolna létrehozása, a templom
barokk oltárának felújítása és orgonájának korszerűsítése.
Dorogon a várakozás időszakának
nyitányaként minden évben főszerepet vállalt a hagyományos adventi
gyertyagyújtó szentmise és Istentisztelet megszervezésében. 2002
óta az ökumenikus szertartásokon
a katolikusok (Szent József és Szent
Borbála templom) mellett az evangélikus
és a református felekezetek is részt vettek
(vesznek), így a keresztény hívek száma a
Hősök terén megtartott gyertyagyújtó ceremónián minden évben elérte a több százat.
Negyed évszázadot szolgált Gyöngyös Ferenc Dorogon, 70 évesen, augusztus 1-jén
vonult nyugdíjba. A hívek július 31-én, utolsó miséjén búcsúztak el tőle. A Szent József
templomban dr. Kulcsár Sándor plébániai
kormányzó szolgál augusztustól.

Jó hangulatú
Falusi Búcsú,
Sváb Party-val
Augusztus 5-én rendezte meg a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományos Falusi Búcsú elnevezésű rendezvényét a Tájházban. A hőség ellenére szép
számmal érkeztek a búcsúra a dorogi német nemzetiségű érdeklődők. Az ünnepen
műsort adott a nemzetiségi önkormányzat
vegyeskórusa, majd a Sváb Party muzsikája
fokozta a jókedvet.

Véget ért a nyári
Student Police program

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján

Az elmúlt nyáron ismét Student Police feliratos, a Rendőrség és Dorog város címerével ellátott pólóban járták a fiatalok a város legforgalmasabb utcáit, tereit, azokat
a szabadidő eltöltésére alkalmas helyeket,
ahol nagyobb létszámban fordulnak meg
az itt lakók és az ide érkezők.
2015 nyarán kapcsolódott be a Dorogi
Rendőrkapitányság a Student Police programba azzal a céllal, hogy a diákok bevonásával a bűn- és balesetmegelőzés egy új
formáját próbálják ki. A város önkormányzata az első pillanattól segíti a program
megvalósulását.
A rendőröket segítő önkéntes diákok fő-

1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
2. Nitrogénoxid (NO2)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
3. Szénmonoxid (CO)
nem érkezett adat
4. Ózon (O3)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke: 		
előírt határértéke: 		
a mért átlag a határérték:

ként szórólapokat osztanak, szükség esetén segítséget nyújtanak azoknak, akik
hozzájuk fordulnak.
Az idei év kiemelt feladata a tragédiák megelőzése érdekében a parkoló járművek ellenőrzése volt, hogy az extrém melegben
a járművek vezetői nem hagytak-e alvó
kisgyermeket vagy állatot a bezárt járművekben.
A nyári szünidei programban 23 diák vett
részt, akik a reggeli óráktól délutánig járták a város forgalmasabb utcáit, közösségi
tereit. A fiatalok szinte kivétel nélkül a helyi Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói,
nagyrészük a rendészeti tagozat tanulója.
A Rendőrség védőitalt is biztosított a közterületen tevékenykedő diákoknak.
A programban töltött idő elszámolható az
érettségire készülő diákok önkéntes közösségi szolgálatába.
A Dorogi Rendőrkapitányság ezúton is
megköszöni a diákok aktív munkáját, hogy
a nyár legmelegebb időszakában lelkiismeretes szolgálatukkal hozzájárultak a bűn és
baleset-megelőzési célok megvalósulásához.

JÚLIUS 24. - AUGUSZTUS 23.
0,73 μg/m3
125 μg/m3
0,58 %-a
10,90 μg/m3
85 μg/m3
12,82 %-a

92,33 μg/m3
120 μg/m3
76,94 %-a
13,57 μg/m3
50,00 μg/m3
27,13 %-a

Határérték túllépés egy esetben augusztus 2-án
történt. (108%)
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester
Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Zágonyi
Petra; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út
79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok
Következő lapzárta: 2017. szeptember 30.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Egy életmű a tudományos igazság és a
művészi szépség szolgálatában
BÚCSÚZUNK DR. TILL JÓZSEFTŐL
A 91. életévében,
augusztus
8-án
elhunyt dr. Till Józsefre igazán illik
az a kitüntető jelző,
amelyet a sokoldalú, alkotó emberek közül is csak
nagyon
kevésre
mondhatunk: reneszánsz alkatú személyiség volt. Ennek a személyiségtípusnak
talán legjellemzőbb tulajdonsága, hogy
a tudományos igazságok keresését és a
művészi szépség kifejezését egyszerre képes életprogrammá tenni. Teljes embert
kívánó szülészorvosi feladatainak ellátása
után a pihenést végletekig lerövidítve élt:
éjszakáiból órákat szánt rendkívül precízen
elkészített akvarellsorozatainak, tollrajzainak elkészítésére.
Halábrázolásai Dorog városának és civil
szervezeteinek összefogásával egy reprezentatív albumban jelenhettek meg.
Néprajzi, vallástörténeti, építészettörténeti
alapossággal járta körül a környék temp-

lomainak, kápolnáinak képi ábrázolásait.
1960-ban Rómában járt. Az Olimpiai Játékok két hete alatt sportorvosként szaktanácsadója volt a kvalifikációt szerzett magyar ökölvívóknak. Minden szabadidejében
az örök várost járta és apró kis vázlataiból
sorozat lett.
Dr. Till József egy másik művészeti ágban
is jeleskedett. Átélt élményeit versekben is
megfogalmazta.
A számára kedves embereket mindig műveivel ajándékozta meg.
Dr. Till József nyílt, szókimondó, humanista meggyőződéséhez mindig hű egyénisége erkölcsi példát is jelent. Nagyon is illik
rá egy másik kései reneszánsz személyiség,
dr. Albert Schweitzer egy gondolata: „A valóságot alakító erők közül az erkölcsiség az
első. Ez az a döntő tudás, amit a gondolkodással meg kell hódítanunk. Minden egyéb
mellékes.” Kiemelkedő teljesítményét Dorog városa Pro Urbe díjjal és a Dorogiak
Dorogért elismerő oklevéllel fejezte ki. Dr.
Till Józsefet Dorog városa saját halottjának
tekinti. 				D. J.

Újra Baumit
mosdófelújítás

Fogadónapok

Ebben az évben is megszervezte és finanszírozta egy mosdó felújítását az Eötvös-iskolában a Baumit Kft. Újra dolgozói kezdeményezésre indult el a munka, a Baumit
Kft. által gyártott anyagokkal,a teljes kivitelezés finanszírozásával.
Az iskola emeleti lánymosdójának felújítása során vízvezeték javítás és csere, teljes
burkolatcsere, új ajtók és szaniterek beépítése, festés-mázolás történt. Korszerű,
a gyerekek életkorának megfelelő lett az
új helyiség. A falba süllyesztett tükör is
biztonságos. A takarítók munkáját egy nagyobb és mélyebb falikúttal könnyítik meg.
Ez a felújítás jó példa arra, hogyan segíthet egy vállalat annak a településnek, ahol
működik, ha olyan dolgozói vannak, akik
fontos dolgok támogatását javasolják, és
önkéntesként részt is vesznek ezek megvalósításában.
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DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. szeptember 28-án (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 Zoltán Városi Könyvtárban szeptember 27-én 16-17 óra között tartja fogadónapját. Telefonos egyeztetés: 30/5209615
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
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
telefonon elérhető. Tel.: 30/993-4599
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető: 70/908-5558
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő
fogadóóráját szeptember 19-én 16-17 óra
között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp.
3/B) tartja. Telefonon, e-mailen elérhető:
70/367-1099, polonyi.zsolt@jobbik.hu
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő telefonon elérhető: 30/970-8203

Programajánló

Magyar Vöröskereszt Dorog Területi Szervezete.

SZEPTEMBER 10-ÉN 17 ÓRÁTÓL fúvószenekari találkozót szervez a Musik-Land Utazási Iroda a Dorogi József Attila Művelődési
Ház színháztermében. A belépés díjtalan!

SZEPTEMBER 22-ÉN meditatív élő koncertre hívják az érdeklődőket. 19 órától
Songs of Soul címmel Maestro Sri Chinmoy
szerzeményeit a világzene nemzetközi képviselői játsszák. A belépés díjtalan, de jegyrendelés szükséges: 70/702-8106. A jegyek
a művelődési házban vehetők át.

SZEPTEMBER 12-ÉN 17 ÓRAKOR kezdődik
a Kulturális Örökség Nap a művelődési ház
konferenciatermében a Dorog Város Barátainak Egyesülete szervezésében.
SZEPTEMBER 15-ÉN társasjáték délután
lesz a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban
14:30-16:30 óra között.

OKTÓBER 1-JÉN, 15 ÓRÁTÓL az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi koncertet ad a
Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányászzenekara.

SZEPTEMBER 16-ÁN 17 ÓRÁTÓL kórustalálkozóra hívja az érdeklődőket a Dorogi
Német Nemzetiségi Önkormányzat a művelődési házba. Az idén ünnepli a felnőtt
kórus megalakulásának 10. évfordulóját.

OKTÓBER 6-ÁN, 16 ÓRÁTÓL az Aradi Vértanúkra emlékezünk. Sopsits Árpád Balázs
Béla-díjas film- és színházi rendező A halott
mindig visszacsókol című darabját a művelődési házban tekinthetjük meg.

SZEPTEMBER 22-ÉN 10-18 ÓRA KÖZÖTT
véradást szervez a művelődési házban a

Részletek a plakátokon és a Dorogi Programok facebook oldalon.
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Ankétra hívták a Dorogi FC szurkolóit
Szurkolói
ankétra
invitálta a Dorogi FC
vezetősége a klub
követőit augusztus
25-én a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtárba. A
hagyományos, kötetlen hangulatú beszélgetésen előbb Mayer
László klubelnök ragadta magához a szót. Összefoglalta a nyári átigazolásokat, bemutatta a csapat új tagjait és elmondta, a cél az NBII idei szezonjára a
stabil középmezőny, hiszen ez a realitás. Arra kérte a szurkolókat,
idézzék fel a tavalyi őszi eredményeket, amikor szintén nehezen
indult a kezdés és továbbra is támogassák a csapatot. Schindler
Szabolcs kiemelte, a játékosoknak idén sokkal támadóbb szemléletű futballt kell játszaniuk, folyamatosan próbálják, melyik posztra
melyikőjük a legalkalmasabb. Ha valaki nem kerül be a kezdőbe, az
azért van, mert vagy mentálisan nincs ott, vagy nem nyújtott jó teljesítményt az előző mérkőzésen. Nem elégszik meg a 99%-kal, nála
100%-ot kell teljesíteni minden alkalommal. Tóth Csaba szakmai
igazgató másféle felfogásban segíti a csapatot, mint elődje, Bene
Ferenc. Nemcsak az új játékosok kiválasztásában volt kulcsszerepe,
de - lévén, hogy ő maga is Pro Licences edző - részt vesz minden
edzésen és mérkőzésen, maximálisan segítve ezzel a vezetőedző
munkáját. Ezután az új csapattagok mutatkoztak be és az esemény
végén a szurkolók feltehették kérdéseiket a jelenlévőknek.
K. Cs.
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Rangos kupákon bizonyítanak a kézilabdás lányok
A LEGNÉPSZERŰBB CSAPAT NEMZETKÖZI DOBOGÓS HELYEZÉSEI

Mintegy 200 versenyengedéllyel rendelkező gyermek és felnőtt sportol a dorogi
kézilabda szakosztály 17 csapatában. A
sikeres bajnoki évadról, a nyári nemzetközi sikerekről és a tervekről kérdeztük
Bona Gábor Gergőt, a szakosztály szakmai vezetőjét.
- Az új bajnoki évad előtt lőjjük be, hol tartanak most kézilabdás lányaink? Milyen szezont zártak a különböző korosztályok?
- Országos szinten is kiemelkedő, hogy
kisvárosunk színeiben mennyi csapatot
versenyeztetünk. A gyermekek - 13 éves korig – kiemelkedő teljesítményt nyújtottak
régiós szinten. A megyei csapatok mellett
Fejér és Veszprém megye csapatai méretődtek meg. Az U11-es gárdánk a régióban
az ezüstérmet szerezte meg, míg U13-as
csapatunk országos elődöntőt játszhatott
a nyárelőn. Serdülő korosztályunk az országos bajnoki versenyrendszerben, a második vonalbeli csapatok között bravúrral
jutott az országos döntőbe. Óriási teljesítménnyel a Győrt hazai pályán verte meg a
Dorog, ezzel országos 6. helyet szerezték
meg. Ennek köszönhetően a fiatal csapat
feljutott az első osztályú csapatok közé.

Kisiskolások is
megmutathatják
tudásukat

- Városkörnyéki tornarendszer elindítását
tervezzük – tudtuk meg Vig Attilától, a DESE
elnökétől. - Célunk, hogy az alsó tagozatos
gyermekeknek versenyzési lehetőséget biztosítsunk, ezzel növeljük a szivacskézilabda
népszerűségét. A 2017/18-as tanévben induló tornákon a kistérség iskolái vehetnek
majd részt. Azokra a korábbi kézilabdás
múlttal rendelkező pedagógusokra építünk,
akik részt vettek a Diáksportszövetség kezdeményezésére életre hívott továbbképzésen az elmúlt tanévben. Több iskola a szövetségtől szivacskézilabda kapukat, egyéb
eszközöket kapott.
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- A serdülőknél, junioroknál mindig félő, hogy
abbahagyják a sportot,
az iskolaválasztás, egyéb
dolgok miatt. Mi a titka Dorognak, hogy a gyermekként itt edző lányok legtöbbje folytatja a felsőbb
korosztályokban is?
- A jó csapatszellem. Saját
nevelésű játékosainkból
állnak össze az idősebb
csapatok. Csapatszinten
is erősnek kell lennünk,
az egyéni teljesítmények mellett. Itt szeretném megemlíteni, a 17 éves Forgács Klaudiát, aki 168 gólt lőtt az előző évadban, ezzel
az NB II-es felnőtt bajnokság gólkirálynője
lett. Büszkék vagyunk rá. Ahogy azokra a lányokra is, akik a Nemzeti Kézilabda Akadémián folytatják a kézilabdát. Nálunk nem
lemorzsolódás van, hanem akik elmennek
tőlünk azért teszik, mert magasabb osztályba (NB I, NB I/A-ba) lépnek.
Tény, jól működik az utánpótlás-nevelés a
szakosztályban. Szakmai munkánk, a lányok hozzáállása, az országos elitbe vitte a
csapatot.
- Mi a helyzet az NB II-ben játszó juniorokkal
és a felnőttekkel?
- Új csapat építése volt a célunk a felnőtteknél. Nagyon fiatal a gárda: az átlagéletkor
18 év! A juniorokkal azonos helyen, a negyediken végeztek a bajnokságban. Az új
szezonban célunk, hogy dobogóra állhasson mindkét csapat. A korábban a felnőtt
csapatot kitevő játékosokat elindítottuk a
megyei tornán, amelyet fölényesen megnyertek.
- Nyáron több nemzetközi tornán is képvisel-

ték Dorogot a kézilabdás lányok. Hol jártatok?
- Júliusban Szlovéniában, a Koperben megrendezett 25. Eurofest-en léptünk pályára
168 csapattal együtt. Óriási élmény volt,
hogy mindhárom induló csapatunk sikeresen szerepelt. A 2005-ös születésűek a 4.,
a 2002-es születésűek (serdülők) a 3., míg
felnőtt csapatunk a 2. helyet szerezte meg
a színvonalas kézilabda fesztiválon. Pozitív
meglepetés volt számunkra, hiszen ilyen
szép eredményt nem vártunk a nemzetközi
mezőnyben! Augusztusban a 21. Cell Kupán, Veszprémben jártunk, ahol 141 csapat
lépett pályára, 8 kategóriában. Az U14-es
korosztályunk a 10. helyet, az U16-osok
pedig a 4. helyet szerezték meg. Az elődöntőn vérzett a szívem, hiszen a Brassó elleni
mérkőzésen mindössze egy góllal maradtunk le a dobogóról!
- Ha jól tudom, legnépszerűbb csapatként
azért a különdíj a Dorogé lett?
- Így van. Évek óta részt veszünk a Cell Kupán: ismernek, szeretnek minket. Rengeteg
szurkoló kísér el bennünket, jó a hangulat,
amelyet értékeltek a nálunk folyó kiváló
szakmai munka mellett a legnépszerűbb
csapat különdíjjal!

Kiválóan szerepeltek a Buzási József Emléktornán

Az elmúlt napokban adott otthont a Városi
Sportcsarnok a Buzási József Emléktornának.

Az U11-es és U13-as korosztály
ezüstérmet szerzett, ahogy
felnőtt csapatunk is! A rangos
torna aranyérmese a serdülő
korosztályban a Dorog lett! A
Legjobb Góllövő címet szintén dorogi játékos szerezte
meg Imrei Nóra személyében.
A Torna Válogatottja a Dorogi
ESE-ből Markos Réka és Tolvaj
Dorka lett. A Legjobb hazai játékos címet Bodnár Nikolett
érdemelte ki.
Gratulálunk a rangos tornán
elért szép sikerekhez!
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