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A Szoptatás Világhetén a Pe-
tőfi  óvoda udvara ismét 

megtelt apróságokkal és szüle-
ikkel. A dorogi védőnők évek óta 
megszervezik az Anyatejes Világ-
napot, amelyen mintegy kétszázan 
vettek részt az idén is. A tokodi 
Csillagény Mazsorett Csoport tán-
cosainak műsora előtt dr. Tittmann 
János polgármester köszöntötte az 
édesanyákat, majd Riegel Béláné 
vezető védőnő ismertette a napos 
délután programjait. A mazsoret-
tek után Dudó bohóc szórakoztatta 
a gyerekeket, akik az idén kisvonat-
tal is körbejárhatták városunkat. 

KÖNNYŰ NYÁRESTI MUZSIKA 
SZÓLT A ZENEPAVILONNÁL

A hagyományokhoz híven az idén is koncertet adott a 
Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bá-

nyászzenekara a Zenepavilonnál. Augusztus 19-én könnyű 
nyáresti muzsikákkal szórakoztatták az érdeklődőket. 

ELBŰVÖLTE A KÖZÖNSÉGET A KALOCSAI 
HÍMZETT RUHA ÉS A NÉPDALCSOKOR

JELENTŐSEN NŐTT A DOROGI 
ISKOLÁSOK SZÁMA

A 2016/17-es tanévben 50 fővel többen, összesen 
1314 tanuló kezdte meg tanulmányait a Dorogi 

Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Álta-
lános Iskola három intézményében. - Az idén 170 elsős 
ül iskolapadba. A tavalyihoz hasonlóan ebben a tanévben 
is Dorogon színes képzési struktúrából választhattak a 
szülők (értékközvetítő pedagógia, angol két-tanítási nyel-
vű és sportiskolai képzés). Az Eötvös, a Petőfi  és a Zrínyi 
tanár-ellátottsága megfelelő, ugyanakkor informatikából 
és angol nyelvből illetve magyar nyelv és irodalomból ke-
restünk még óraadó pedagógusokat – tudtuk meg Sitku 
Pál főigazgatótól, aki Dankó József nyugdíjba vonulásával 
átvette a Zrínyi irányítását is, a DOKI intézményvezetése 
mellett. 

A szokásos felújításokat az önkormányzat elvégezte a 
nyáron, de szülői segítséggel is történtek kifestések az in-
tézményekben. A Zrínyi iskola két új tanteremmel gazda-
godott az egyik üres szolgálati lakás átalakításával. 

Július 30-án Szolnokon – a 
Tiszaligeti Strand és Termálfür-

dő területén – rendezték meg a XVI. 
Országos Nyugdíjas Klubok Találko-
zóját. Csodálatos népviseletekben, 
szép környezetben 43 egyesület és 
klub dallal, tánccal, verssel, humo-
ros jelenetekkel, szép magánszá-
mokkal szórakoztatta a közönséget.

A nívós találkozón részt vett a Do-
rogi Nyugdíjas Egyesület Ezüstszál 

Énekkara Pármai Attila karnagy ve-
zetésével. „Tiszai dallamok” címmel 
népdalcsokrot énekeltek, két szó-
lamban. A közönség nagy tapssal fo-
gadta szereplésüket. Nagy tetszést 
aratott az énekkar „kalocsai hímzé-
sű” fellépő ruhája is.

A szervező – Bozsóné Fazekas 
Rozália – köszönettel és a jövő évi 
viszontlátással búcsúzott az ének-
kartól.

KISVONATOZÁS, BOHÓCMŰSOR AZ 
ANYATEJ VILÁGNAPJÁN 

CIRKUSZHERCEGNŐ 
ÉRKEZIK VÁROSUNKBA

A Dorogi József Attila Művelődési Házban 
folytatódik a bérletes színházi előadás-

sorozat. A Fogi Színház művészetinek közremű-
ködésével a következő színházi idényben a Bot-
rány az operában, a Cirkuszhercegnő és A balek 
című műveket tekinthetik meg a nézők. 

Bérletrendelés 33/737-930!
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A 66. bányásznap nyitányaként 
szénbányászatunk 235. évfordu-

lója alkalmából a hagyományos bányász 
találkozóra várták az érdeklődőket a mű-
velődési házba a szervezők, a Bányász 
Szakszervezeti Szövetség és a Dorogi 
Szénmedence Kultúrájáért Közalapít-
vány.

Dr. Tittmann János polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket: „Működő 
bányák nélkül sem okoz nehézséget a 
bányász hagyományok őrzése, hiszen 
az elődöktől örökölt értékek épületek, 
sportlétesítmények, intézmények, egye-
sületek, művészi késztetések, ötletek 
formájában a jelen világában is meg-
tapasztalhatók. A nehéz munka és a 
számos kockázatot rejtő munkakörül-
mények hatására formálódott bányász 
személyiségre jellemző megfontoltság,  
állhatatosság, a cselekvéshez szükséges 
erő, pedig korunk embere számára is 
példaadó.  Öröm és megtiszteltetés a bá-
nyász hagyományok őrzése, gazdagítása. 
Öröm és megtiszteltetés a valamikori bá-
nyászok elbeszéléseinek hallgatása, tör-
téneteik együttérző újraélese. Öröm és 

megtiszteltetés a bányászok által épített 
környezet megújítása, új tartalommal 
való feltöltése. Dorogon a 66. Bányász-
napon azzal köszöntjük egymást, hogy 
további terveink, elődeink értékteremtő 
teljesítményéből fakadó elvárásoknak 
megfelelő, megvalósítása során legyen  
elegendő megfontoltságunk, állhata-
tosságunk, erőnk és persze jó szeren-
csénk!” – hangzott köszöntője.

Gleviczky István, az OMBKE Dorogi 
Szervezete elnökének köszöntője után 
átadták az 50, 60, 65 éves szakszerveze-
ti tagsági viszonnyal rendelkezőknek az 
emléklapokat és a kupákat. 

A bányásznapi események szeptember 
1-jén a Zsigmondy-szobor koszorúzásá-
val, majd a Zsigmondy-pihenőhely átadá-
sával folytatódtak. A diákok felidézték a 
195 évvel ezelőtt született Zsigmondy Vil-
mos életútját, amelyet dr. Korompay Pé-
ter, okleveles bányamérnök, az OMBKE 
helyi titkára köszöntője egészített ki. 
A középiskola igazgatónője, Wágnerné 
Gálicz Katalin a tanárok és a tanulók el-
ismerését kifejezve emlékérmet adott 
át dr. Korompay Péternek, akit az iskola 
névadójának szellemi és erkölcsi hagya-
téka ápolása érdekében végzett példa-
mutató munkájáért ismertek el. A Zsig-
mondy-szobornál koszorút helyezett el 
dr. Tittmann János polgármester Dorog 
Város Önkormányzata nevében, majd az 
iskola vezetője az OMBKE helyi vezetősé-
gével, és a Bányász Szakszervezeti Szö-
vetség nevében Wágner Ferenc elnök.

A gimnáziumban átadták a Dorogi 
Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány 
pályázatán nyert összeg segítségével 
elkészült Zsigmondy-pihenőhelyet. Az 
iskola első emeleti aulájában kialakított 
pihenősarok mellett egy szekkót láthat-
nak a diákok és az érdeklődők, amely 
Zsigmondy életútját ábrázolja. A szekkót 
Partos Nagy Eszter művésztanár veze-
tésével Dankó Dalma Sára, Findt Panna, 
Komáromi Loretta, Lévai Tamás, Mihov 
Kata, Németh Anna, Pongrácz Ádám, 
Ráfael Nóra Zita, Rostás Anna, Tardy Pé-
ter, Thot Martina és Tóth Milán tanulók 
készítették.

Szeptember 2-án a Baumit Kft. főbejá-
ratánál a Nemzeti Kőbányászati Emlék-
helynél koszorút helyezett el Dorog Város 
Önkormányzata nevében dr. Tittmann 
János polgármester, a Baumit ügyve-
zetője, Illy Gábor és több bányász szer-
vezet. Másnap a Dorogi Szénmedence 
Bányászatának Emlékművénél (Otthon 
tér) folytatódott a megemlékezés, ame-
lyen részt vett Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke is, majd kiállítás nyílt a 
Dorogi Galériában Végh Éva festőművész 
Rekviem című sorozatából, amelyen régi 
bányaépületeket tekinthetünk meg, mai 
szemmel ábrázolva. Mandúr László foto-
gráfus ajánlotta az érdeklődők fi gyelmé-
be az alkotásokat. – Végh Éva elkötelezett 
Dorog, a bányászat iránt. Nem ecsettel, 
hanem a szívével fest, ezért utánozhatatlan – 
mondta a megnyitón Mandúr. 

A Jubileum téren a hivatalos események 
mellett szeptember 2-4. között vigasság, 
vásár és koncertek várták az érdeklődő-
ket. Az esti koncertek alatt csordultig 
telt a tér. Hazánk legnépszerűbb együt-
tese, a Wellhello Dorogon óriási sikert 
aratott, ahogy a Republic és a United 
fellépése is ezreket vonzott a térre.

66. BÁNYÁSZNAP: MEGEMLÉKEZÉSEK UTÁN VIGASSÁG 
HÁROM NAP, HÁROM STÍLUS - KONCERTEK A JUBILEUM TÉREN
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Lakossági fórumot tartottak au-
gusztus 31-én a városháza dísz-

termében a Budapest-Esztergom 
vasútvonal villamosítása és kiegészí-

tő munkálatai beruházásról. Szó volt 
arról, hogy a közeljövőben Dorogon 
átépül a felvételi épület és megújul az 
állomás  előtere. A felvételi épület mö-

götti, volt tehervonati 
fogadó és tároló vágá-
nyok elbontásával, és 
a terület rendezésével 
kialakítják az átszál-
lási csomópontot: új 
autóbuszforduló létesül 
(35 P+R és 50 db B+R 
parkolót alakítanak ki). 
Kiépítik a bejáró utat 
és a buszmegállókat. 
A bejáró utak bizto-
sítják a már meglévő 
Hantken Miksa utcával 

és az Esztergomi úttal (111-es főút) 
való kapcsolatot Ezeken túl új biztosí-
tóberendezést telepítenek és átépítik 
a Mészkőhegyi vontatóvágányt, ezzel 
megoldva a bekötését a vonali vágány-
ba, így a Preymesser elágazás és Do-
rog állomás között két vágányon közle-
kedhetnek a vonatok.

Az építési munkák várhatóan 2018 
szeptemberében fejeződnek be. A 
Mészkőhegyi vontatóvágány átépítése 
és bekötése a fővágányba 2017 szept-
emberében valósulhat meg. 

További információ: www.facebook.
com/nifzrt

MEGSZÉPÜL A VONATÁLLOMÁS, VILLAMOSÍTJÁK 
A BUDAPEST-ESZTERGOM VONALSZAKASZT

Időszaki kiállítás nyílt Dorogi iskolák 100 éves tükrök fény-
törésében címmel a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Hely-

történeti Múzeumban. A Petőfi  iskola épületének 100 évvel 
ezelőtti felépítésére való emlékezés adta meg számunkra a 
lehetőséget, hogy Dorog közoktatásának értékteremtő ereje 
előtt tiszteleghessünk – a kiállítással és az alkalomra meg-
jelent iskolatörténeti könyvvel.

A megnyitón köszöntőt mondott Jászberényi Károly a Pető-
fi  és Vig Attila az Eötvös iskola igazgatója, majd Kovács Lajos 
címzetes igazgató, a szerző, a kiállításmegnyitón bemutat-
ta a centenáriumi kiadványt. Elhangzott: Dorogon az iskola 
első dokumentált létezéséről 1728-ban találunk bizonyíté-
kot. A történetiséget szem előtt tartva, számos fotón, doku-
mentáción keresztül ismerhetjük meg közoktatásunkat. A 
tárgyak, az emlékkönyvek mesélnek az elmúlt évszázadok, 
évtizedek értékteremtéséről. A Petőfi  mellett, az Eötvös, a 
Zrínyi és a már megszűnt Dózsa-iskola történetét mutatjuk 
be időszaki kiállításunkon, érintve középiskolánk több évti-
zedes históriáját is. 

A kiállítás 2017 ta-
vaszáig tekinthető 
meg.

A Dorogi iskolák 100 
éves tükrök fénytöré-
sében a Petőfi  Sán-
dor Általános Iskola 
centenáriumi  ünne-
pére című kiadvány 
a városi könyvtárban 
megvásárolható.

GÁTHY BARNABÁS 90 ÉVES

A jeles dorogi építész, Gáthy 
Zoltán fi a 1926. szeptember 

21-én született Dorogon.
Népiskolai tanulmányait Dorogon, a 

bányatársulat iskolájában (ma Petőfi -
iskola) végezte. Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett villamosmérnöki 
oklevelet.

Munkahelyei: Magyar Alumíni-
umipari Kutatóintézet, Ganz Ábra-
hám Vagongyár, Ganz MÁVAG, Ganz 
Hunalet RT.

1991-től Dorog Város Barátainak Egyesülete helytörténeti 
munkáit nemcsak fi gyelemmel kísérte, de kiadványaik (Dorogi 
Füzetek) és kiállításaik anyagát túlnyomórészt ő bocsátotta a 
szervezők rendelkezésére.

A városnak ajándékozta a tulajdonában lévő, Doroggal kapcso-
latos képzőművészeti alkotásokat: a többi között Haranghy Jenő 
grafi káit, Mátray Lajos szobrait. Mint az Elszármazott Dorogiak 
Baráti Körének tagja gyakori vendége 1991 óta a városi rendez-
vényeknek. Szülőhelyére, édesapja alkotásainak munkahelyeire 
gyakran érkezett az elmúlt 25 évben, segítve a múlt feltáratlan 
értékeinek feldolgozását.

Kovács Lajos

ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS NYÍLT A GÁTHYBAN
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FOGADÓNAP

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző, 2016. szeptember 29-én (csütör-

tök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő szeptember hónapban te-
lefonon, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés alapján tartja 
fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési Házban. Egyeztetés: 
30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő szeptember 21-én tartja 
fogadóóráját 16-17 óra között az Ella köz alatti parkolóban, valamint 
október 5-én a Közösségi Házban szintén 16-17 óra között. Telefonos 
egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első keddjén 
15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja foga-
dóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/296-9711, 
fi nta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap páros 
hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi  iskolában. A kép-
viselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  jaszberenyi_
karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő szeptember hónapban tele-
fonon, illetve e-mailen történő egyeztetés alapján tartja fogadóóráját a 
Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.). Időpont egyeztetés: 70/367-10-
99, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros keddjén 
16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában (Intézmények 
Házával szemben). Időpont egyeztetés: 70/602-2985
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő szeptember 28-án, 
szerdán 16-17 óra között az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja fo-
gadóóráját.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008.(XII. 20.) FVM rendelet előírásai alapján az ebek 

tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kap-
csolódó főbb tudnivalók .
1.)  Az eb tartója az állata állat-egészségügyi felügyeletét 

ellátó, az eb tartója által szabadon választott szolgálta-
tó állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három 
hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt, vagy új tulajdo-
noshoz került.

2.)  Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a ku-
tya tartójának kötelessége.Az állattartó köteles minden 
három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül ve-
szettség ellen saját költségén szolgáltató-állatorvossal 
beoltatni, az oltást, az első oltást követően 6 hónapon be-
lül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként 
veszettség ellen beoltatni.

3.) A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi 
szolgáltatóállatorvos elvégezheti.

4.) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megje-
lölt eb oltható.

5.)  A veszettség elleni immunizálás elvégezhető az állattartó 
kérésére az állat tartási helyén, vagy engedélyezett állat-
egészségügyi szolgáltató létesítményben.

6.) A Magyar Állatorvosi Kamara álláspontja szerint az ebek 
veszettség elleni védőoltásának összevezetéses módon 
történő kivitelezéseszakmai szempontok, állatvédelmi, 
közegészségügyi és közbiztonsági elvek alapján kifogá-
solható megoldás. 2016-ban Komárom-Esztergom me-
gyében a 164/2008 FVM rendelet

7 § (1) c,. pontja alapján összevezetéses veszettség elleni oltást 
szolgáltató állatorvos nem szervezhet, mivel a kamara 
területi vezetősége nem tett javaslatot olyan településre 
vagy településrészre, ahol összevezetett oltás szervezhe-
tő.

7.) Kisállat Egészségügyi Könyv: a kutyák veszettség 
ellenivédőoltásának igazolására egy pontosan meghatá-
rozott tartalmú, egyedileg sorszámozott oltási könyv szol-
gál.

8.)  A rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi 
Könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben iga-
zolható a veszettség elleni védőoltás beadása.

9.)  Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának meg-
felelően előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni vé-
dőoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell 
tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot 
tizennégy napra hatósági megfi gyelés alá kell vonni. A 
megfi gyelés megszüntetésével egy időben az érvényes 
veszettség elleni védőoltással nem rendelkező eb ve-
szettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kö-
telezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben 
bírság is kiszabható.

10.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a 
veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-
egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve 
tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, to-
vábbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az 
ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényes-
ségének bizonyítása céljából.

11.) Kérjük, ellenőrizzék az ebek utolsó veszettség elleni oltási 
időpontját, és a leírtaknak megfelelően időben keressék 
fel szolgáltató állatorvosukat, hogy a kutya veszettség el-
leni oltása mindig érvényes legyen!

Magyar Állatorvosi Kamara
megyei szervezete

AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETT-
SÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSÁRÓL

DOROG LEVEGŐJÉNEK MINŐSÉGE 
A MÉRÉSEK ALAPJÁN 

Július 29-augusztus 28. 
1. Kéndioxid (SO2)
 átlagértéke: 3,48 μg/m3

 előírt határértéke: 125 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 2,79 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)
 átlagértéke: 7,06 μg/m3

 előírt határértéke: 85 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 8,31 %-a

3. Szénmonoxid (CO)
 átlagértéke: 429,35 μg/m3

 előírt határérték: 5.000 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 8,59 %-a

4. Ózon (O3)
 átlagértéke: 78,71 μg/m3

 előírt határérték: 120 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 65,59 %-a

5. Ülepedő por (PM10) 
 átlagértéke: 13,52 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 27,03 %-a
Határérték túllépés nem történt.
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ISMÉT MOZGÁSBA LENDÜL A VÁROS!

Családoknak és baráti társaságoknak egyaránt élvezetes 
és emlékezetes élményt ígér a szeptember 17-re, szom-

batra meghirdetett dorogi tömegsport program. A rendezvény 
szervezői minden korosztályra gondoltak: az óvodásoktól az 
érettségiző fi atalokig, unokáktól a nagyszülőkig mindenkinek 
jut hely a startvonalon.  A 300 méterestől egészen a 7km-esig 
mindenki kiválaszthatja a neki legmegfelelőbb futótávot.

A reggel kilenctől kezdődő programban lesz sulisprint fu-
tás, városi utcai futóverseny, de ezen a napon kerül sor a 
HUNfoglalás Challange elnevezésű extrém akadályfutásra is. 
Két helyszínen – a Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadionban, 
illetve az Öböl Music Beach területén - és hat távon zajlanak 
majd a küzdelmek, amelyekre szeptember 9-én, péntek 15 
óráig várják az online nevezéseket. Természetesen a helyszí-
nen, a versenyek napján is lehet jelentkezni a kiválasztott tá-
vokra.

Természetesen nem csak a dorogiak és a város környékén 
élők vehetnek részt a programokon, hanem bárki, bárhonnan 
jelentkezhet a nem mindennapi sporteseményre, amely kiváló 
szabadidős programnak ígérkezik mindenki számára, akár-
honnan is érkezzék.

A szervezők mindenre gondoltak: hangulatos kiegészítő 
programok, frissítő csomagok, orvosi szolgálat, biztonságos 
parkolási lehetőség, kulturált öltözők garantálják, hogy aki el-
jön, semmire se legyen gondja, és maradéktalanul élvezhesse 
ezt a kihagyhatatlanul eseménydús sportszombatot.

A részletekről, a nevezési lehetőségekről és minden másról a 
www.dorogisport.hu internetes oldalon kaphat felvilágosítást. 
Ha pedig valamit nem talál, a kérdéseit pedig a sportiroda@
dorog.hu küldheti el.

Klikkeljen, kérdezzen, aztán elő a sportcipőt és jöjjön! A szer-
vezők Önt is várják!

# Sulisprint # 300 m -1800 m 
Jótékonysági futás MINDENKINEK! 

9:20-12:30 Korosztályos futóversenyek

Jelentkezz óvodádban, iskoládban!!
Rengeteg meglepetéssel várunk BeBeeBeBeBeBennennennnnetnen ekeketketekettetetet!!!!

NEVEZÉSI DÍJ: 500.- Ft

# Városfutás # # VáVárárorosossfufututátásás # 77 kmkmm7 kkm 
13:00 START

Online jelentkezés

A város legszebb pontjainak érinntésétésésééésééséééééé vel,vel,vel,vel,el,lvel,,,,,vel,vv  
valódi kihívás!

NEVEZÉSI DÍJ: 2.500,- Ft

# HUNfoglalás # 2 km -10 km
ÖBÖL MUSIC BEACH (PALATINUS-NUS-S-S-TÓ):TÓ):TÓ):TÓ):TÓ):TÓ):Ó):Ó):)TÓTÓ):Ó):):Ó ::::)

mert a HUNfoglalás idén már ár gyergyegyegyeryergyeryerrrmek mek mek mek mekmekmekmekekmekekmekek ekkkkkm kk 
futammal is várja az indulókat 7at 7777t 7-14-14 -14 14-14 4 -14 -1411141 éveséveséveséveséveséveéveévessévesévesvesévesveseeévesesseseseesvesséveéveséveévessééééveseveévesseévessévesévevesesesesessesessseseseese korkkorkkorkorkorkorkorrorkkokorookorkkorkokorkkororkorkorkororororkkkokororkorkorkkorkkorkororkorkorkorkorookokorkkookokkoroorkkorororrkkkkokkorookorkkookorkkkorrkkkooriigigigig.ig.iiigig.giiigigigigig.iigigigig.g. g. iigig.ig. iigigg. g.igiiiig.igigg.g.gigig. gig.g. g.gg.igg. giggg

Online jelentkezés

9:20 START

F

13:00 START
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www.dorogisport.huwwwww.w.dodoororogoggisisspoort.poorrt.hut.huuhu

A labdarúgó NB II 5. fordulójá-
ban a Dorogi FC a Mosonma-

gyaróvári TE csapatát fogadta.
Az első félidőben a vendégcsapat-

nak volt több lehetősége a gólszer-
zésre, a 20. percben Magasföldi 25 
méterről, szabadrúgásból rúgta be a 
labdát a dorogi kapuba.

A kapott gól után, illetve a második 
félidőben beindultak a hazaiak, ha-
tározottabb játékkal, magabiztosabb 
támadásokkal örvendeztették meg 
szurkolóikat. Meg is lett az eredmé-
nye, az 58. percben egyenlítettünk: 
Medgyes szögletét Berkó fejelte a 
hálóba.

Gólszerzési kísérleteink ezzel nem 
értek véget, látványos helyzetek után 

végül a 70. percben Sitku szerezte meg a Dorogi FC második, és 
egyben a mérkőzés utolsó gólját. 

A Merkantil Bank Liga 6. fordulójában Siófokra látogatott csa-
patunk, ahol magabiztos, 2 gólos győzelmet arattunk. A mér-
kőzés 43. percében Perovic Dávid lőtt az ellenfél hálójába, a 60. 
percben pedig Tóth Martin növelte az előnyt. 

A Dorogi FC – Nyíregyháza Spartacus FC találkozó 0:1-es 
vereséggel zárult a hazai csapat számára augusztus utolsó 

hétvégéjén, a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában. A pörgős, 
és főként a második félidőben látványos helyzetekben gazdag 
mérkőzés sajnos kedvezőtlenül záródott a Dorogi FC számára. 
Csapatunk rendkívüli erővel, szép játékkal, méltón küzdött a 
nyíregyháziak ellen, azonban a 75. percben ellenfelünk csatára, 
Dragóner Filip megszerezte a vezetést, és sajnos ezen az utolsó 
nagy hajrában már nem tudtunk korrigálni.

Hajrá Dorog! Várjuk a folytatást!

EZÜSTÉRMES LETT A DOROGI ÍJÁSZ

A 2016. évi 3D 
Íjász Világbaj-

nokságon - amelyet 
augusztus 22-27. kö-
zött Sopron-Ágfal-
ván rendeztek meg - 
ezüstérmet szerzett a 
15 éves dorogi Oszlányi 
Zoé. A 15 éves közép-
iskolás már több ver-
senyen, országos baj-
nokságon ért el kiváló 
helyezést. Ezúttal mintegy 500 lövést adott le versenytársaival 
együtt a versenypályákon a 3D-s állatokra.

LÁTVÁNYOS HELYZETEKBŐL NINCS HIÁNY!
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

LÉVAI BRONZÉREMMEL 
TÉRT HAZA A VB-RŐL

A kötöttfogású 
74 kilogram-

mos Lévai Zoltán ju-
nior pályafutása egy 
újabb bronzérem-
mel, immáron a ki-
lencedikkel ért véget 
Franciaországban. A 
dorogiak kiválósága 
az elmúlt két év-
hez hasonlóan ismét a világbajnoki dobogó harmadik 
fokára állhatott fel, miután három győztes mérkőzést 
követően az elődöntő utolsó másodperceiben veszítette 
el a világbajnoki döntőbe kerülést. A bronzcsatára sike-
rült megújulnia és a tőle megszokott birkózással 7-1-re 
megverte a vigaszágról érkező üzbég ellenfelét. A nap 
másik két magyarja, a szintén dorogi Torba Erik és Ér-
sek Róbert már délelőtt búcsúzott a versenytől, miután 
Eriket a selejtezőben az orosz, Robit pedig egy győze-
lem után a nyolcaddöntőben az észt verte meg. Előbbi 
a tizennyolcadik, utóbbi a tizedik helyen zárta az idei 
junior-világbajnokságot.

Forrás: birkozoszov.hu

BIZONYÍTOTTAK A DOROGIAK A 
KÉZILABDA TORNÁN

Augusztus 26-28. között ren-
dezték meg városunkban a 

Buzási József Utánpótlás Kézilabda 
Tornát, amelyet hagyományteremtő 
szándékkal, a kézilabdaedző halá-

lának 10. évfordulója alkalmából 
hívta létre a DESE Kézilabda Szak-
osztálya.

Három nap alatt, három korosz-
tályban (2000, 2003 és 2005-ös), 9 
kézilabda klub, 20 csapatából közel 
300 kézilabdás lány, 51 mérkőzésen 
versengett a Városi Sportcsarnok-
ban és az Eötvös József Általános 
Iskola tornatermében. 

Nagyon erős mezőny jellemezte 
a rangos tornát. NBI-es csapatok 
(Dunaújváros, MTK, Érd, Budaörs, 
Győr) mellett az NBI/B-s Pilisvörös-
vár, az NBII-es Tatabánya és Dorog, 
illetve Esztergom fi atal kézilab-
dázói vívtak színvonalas, kemény, 
sportszerű és látványos mérkőzé-

seket.
Két napon keresztül, a 2005 és 

2003-as születésű lányok mérkőz-
tek meg egymással. Pénteken a 
torna megnyitóján városunk pol-
gármestere, dr. Tittmann János és 
Dorog Város Egyesített Sportintéz-
ményének vezetője, Szekér Zoltán 
köszöntötték a csapatokat. 

Örömteli, küzdelmes és kemény 
mérkőzéseket láthattunk. A meg-
hívott csapatok jól érezték magukat 
a városunkban. Az edzők visszajel-

zése szerint a torna jól szervezett 
volt, kemény és magas színvona-
lú mérkőzéseket játszottak. Így a 
két napos találkozó kiválóan szol-
gálta a csapatok felkészülését a 
2016/2017-es bajnoki szezonra. 

Eredmények: 

2005-ös korosztály 

1. Tatabányai SC II.
2.  Győri ETO KC
3. Tatabányai SC I.
4. Dunaújváros Kohász Kézilab-

da Akadémia
5. Dorogi ESE

Legjobb hazai játékos: Szőke Noé-
mi
2003-as korosztály

1. Érdi VSE I.
2. Tatabányai SC 
3.  Dunaújváros Kohász Kézilab-
da   Akadémia I.
4.  Dorogi ESE

Gólkirálynő: Kovács Anikó-Dorogi 
ESE
Legjobb hazai játékos: Gyuránki 
Bernadett

Vasárnap a 2000-es születésű lá-
nyok versenye kezdődött a Sport-
csarnokban 5 csapat részvételével. 
Körmérkőzéses rendszerben igen 
szoros mérkőzéseket játszottak a 
lányok. 

Az érmek és a különdíjak átadásá-
ban közreműködött: 

- Szekér Zoltán (Dorog Város 
Egyesített Sportintézményének 
vezetője) 

- Szappanos István (Komárom-
Esztergom Megyei Kézilabda 
Szövetség elnöke)

- Róthné Csipke Zsuzsanna a 
Sarpi képviseletében

Eredmények:
1. Dorogi ESE
2. MTK
3. Pilsvörösvári KSK

Legjobb kapus: Mátyás Viktória-
Dorogi ESE

Legjobb hazai játékos: Forgács Vik-
tória 

Elmondható hogy nagyon jó úton 
halad a dorogi kézilabda utánpót-
lás, mert NBI-es csapatokkal is fel 
tudjuk venni a versenyt, sőt néha 
föléjük is tudunk emelkedni. Cé-
lunk ezen az úton tovább menni, 
tovább fejlődni, együtt a dorogi ké-
zilabdázásért.

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványt 
1999. szeptember 24-i hatállyal, 715 szám alatt je-

gyezte be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint a 
Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány jogutódját. A 
közalapítvány közhasznú szervezet, melynek alapítói Dorog 
Város Önkormányzata és a SARPI Dorog Kft. jogelődje az 
ONIX Magyarország Kft. Az alapítói vagyon 1.010.000.- Ft.

A Tatabányai Törvényszék 2014. február 7. napján 
Pk.60.137/1998/49 sorszám alatt meghozott végzésével köz-
hasznú szervezetként bejegyezte a közalapítvány új civil tör-
vény szerinti jogállását.

2015. évi gazdálkodás
Bevétel összesen 25 742 eFt
  Adomány 25 161 eFt
  Banki kamat 181 eFt
Egyéb bevétel 400 eFt
Ráfordítás összesen 46 539 eFt
  Cél szerinti felhasználás 46 148 eFt
  Működés költségei 391 eFt
Közhasznú eredmény -20 797 eFt
A kifi zetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott 

szerződés, megrendelés, és a teljesítési igazolással ellátott 
számla támasztja alá.

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Cél szerinti felhasználás 
Megnevezés Összeg eFt
Zöldterület köztisztasági, fenntartási munkái  42 338
Tájkép újság költségei 0
Sport, szabadidő, oktatás 3 297
Eszközbeszerzés iskola számára 398
Játszótéri és egészségügyi eszközök értékcsökkenése 115
Összesen 46 148 
A felhasználás összege elsősorban Dorog városban valósult 

meg.
Központi költségvetésből, állami pénzalapokból a közala-

pítvány támogatásban nem részesült. 
Támogató: a SARPI Dorog Kft. 25161 eFt összeggel.
A szervezet tisztségviselői díjazásban és költségtérítésben 

nem részesültek.
Dr. Bartalos József 

kuratóriumi elnök

DOROGI ÉGETŐMŰ 
KÖRNYEZETFEJLESZTŐ 

KÖZALAPÍTVÁNY 
2015. ÉVI JELENTÉSE
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Dorog Város Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt az 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
alkalmából rendezendő 

GÁLAMŰSORRA!

Fellépnek: Dorogi Nyugdíjas Egyesület, Bajóti Jázmin 
Népviseletes Asszonykórus, Csolnoki Nyugdíjas Klub
Piliscsévi Szlovák Nyugdíjas Klub, Táti Nyugdíjas Klub

Időpont: 2016. október 1. 15 óra
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház 

Dorog Város Képviselő-testülete tisztelettel 
meghívja Önt a 

ZENE VILÁGNAPJA 
alkalmából rendezendő ünnepségre!

Időpont: 
2016. szeptember 30. 17 óra

Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház

Program: 
17 óra  Dorogi képzőművészek a Zsembery-

gyűjteményben című kiállítás megnyitója 
17:30 óra  Rauscher György Díj átadása
 
 Kórustalálkozó
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ÚTVONAL

www.dorogisport.hu | facebook/pilisibicajnap.huAKI VÉRT AD, 
ÉLETET AD!

A Magyar Vöröskereszt Dorog Területi Szervezete véradást 
szervez a művelődési házban szeptember 22-én 10 órától. 


