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Gyertyagyújtó szabadtéri misével és Istentisztelettel kez-
dődött az idén is a várakozás időszaka Dorogon. Annak 

a több száz embernek, akik részt vettek a gyertyagyújtó mi-
sén, igazi közösségi élményben lehetett részük. A Gyöngyös 
Ferenc, Kiss-Maly László, Pungur Béla, Klimentné Ferenczy 
Andrea és Fritz István, a katolikus, a református, az evangé-
likus egyházak képviselői ünneppé varázsolták advent első 
szombatját. A szabadtéri ceremónia végén az Eötvös iskola és 
a Zsigmondy középiskola diákjai meglepetésként karácsonyi 
dallal köszöntötték a megjelenteket. 

A jégpályán már délután korcsolyázhattak a gyerekek és a 
felnőttek is, nyíltak a vásározók faházikói. Házi rétes, sült kol-
bász és forralt bor melengette az érkezőket, akik méz külön-
legességek, adventi dekorációk, ünnepi kiadványok, üvegtár-
gyak, ötvösmunkák közül válogathattak.

A szabadtéri mise kezdetére felgyúltak a díszkivilágítás fé-
nyei. Hatszáz gyertya adott fényt a ceremóniához. Csodálato-
san szép este volt.

Az idén először a várakozás időszakában Adventi vásárokat 
szervez a Dorogi Vállalkozók Egyesülete az agorán. December 
5-én folytatódott a vásározás az agorán, sőt a Télapó is megér-
kezett. Minden gyermeket szeretettel és apró meglepetések-
kel várt a nagyszakállú.

December 12-én a dorogi óvodák szervezésében tartjuk a 
IV. Szeretetlánc elnevezésű jótékonysági kézműves vásárt, 
amelyen az óvónők, a szülők és a gyerekek kézzel készített 
alkotásait vásárolhatják meg a látogatók, ezzel hozzájárulva 
a Hétszínvirág, a Petőfi  és a Zrínyi óvoda alapítványainak be-
vételéhez.

IRÁNY A PÁLYA! 
A jégpálya febru-
ár végéig várja a 
Schmidt Sándor 
Agorán a sportoló-
kat. A 85 négyzet-
méteres, kordonnal 
körülvett plasztik 
pályát bárki igénybe 
veheti - ráadásul té-
rítésmentesen -, ter-

mészetesen a Házirend betartása mellett. 
Akinek nincs saját korcsolyája bérelhet a 
Sítechnika Kft.-nek köszönhetően, a jég-
pálya mellett felállított faházban. 

A jégpályát egyszerre 20-an használ-
hatják a nyitva tartási időben, hétközna-
ponként 15-21 óra, hétvégeken és a téli 
szünetben 9-21 óra között. Az egész na-
pos nyitva tartások alkalmával 14-15 óra 
között zárva lesz a pálya a karbantartási 

munkálatok miatt. December 24-én 9-15 
óráig sportolva készülhetünk a Szentes-
tére. 

A pályánál folyamatos felügyeletet biz-
tosítanak. Az elsősegély helyet szintén a 
jégpálya mellett találják meg a faházban.

A vásárok időpontjai a következők:
December 5. 15-19 óra - Érkezik a város 

Télapója!
December 12. IV. Szeretetlánc 14-18 óra
December 19 15-19 óra

BÍBOROSI SZENTMISÉVEL avatták fel  
a kívül-belül megszépült Szent József 
templomot

Dr. Erdő Péter bíboros hálaadó szent-
mise keretében adta át a megújult dorogi 
Szent József plébániatemplomot október 
31-én. Az Esztergom-Budapesti főegy-
házmegye érseke szentbeszédében el-
mondta: - A templom belső felújításában 
a közös összefogás vezetett eredményre. 
Dorog Város Önkormányzata, a főegyház-
megye és a helyi közösség egyaránt kivet-
te részét a munkából, ezért mindenkinek 
hálás köszönetet mondok. A megújult 
templom érték mindannyiunk számára. 
A megújult templom a közösség életének 
színhelye, tanúja az itt élő emberek hité-
nek, kultúrájának, történelmének. A régi 
plébániatemplom méltán lehet jelképe és 
központja a város életének.

Dr. Tittmann János polgármester beszé-
dében hangsúlyozta az egyházak jelentő-
ségét városunkban. Néhány éve megújult 
a bányásztemplom, amelynek a nyáron 
a lépcsőzetét is helyrehozatta a város. A 
dorogi református templom mellett a kö-
zösségi ház jövőre készülhet el. A Szent 
József templom pedig kívül-belül meg-
szépült az összefogásnak köszönhetően. 
Dr. Erdő Péternek köszönetképpen Kolo-
nics Péter művésztanár alkotását adta át 
a városvezető.

Néhány évvel ezelőtt a külső renoválás 
után az elmúlt hetekben elkészült a temp-
lombelső teljes megújítása, a padlózat 
cseréje, a freskók restaurálása és az üveg-
ablakok helyreállítása is. 

ILLATOS, ÍZES, RAGYOGÓ ADVENTI IDŐSZAK VÁSÁRI HANGULATTAL, 
KORCSOLYÁZÁSSAL A SCHMIDT SÁNDOR AGORÁN
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AZ ÉV SZOCIÁLIS DOLGOZÓJA

A Szociális Munka Napja al-
kalmából ünnepséget tar-

tottak november 12-én a művelő-
dési ház konferenciatermében.

Dr. Tittmann János polgármes-
ter köszönetet mondott a szoci-
ális területen dolgozóknak, majd 
átadta „Az Év Szociális Dolgozója” 
kitüntető címet Lockerné Göndör 
Erzsébetnek, Dr. Magyar Károly 
Városi Bölcsőde vezetőjének.

Az idén „A térség szociális dol-
gozója” elismerést a Társulási Ta-
nács döntése alapján, a Dorog és 
Térsége Szociális Alapellátó Szol-
gálat javaslatára Kain Anna, Kesz-
tölc telephelyvezetője vehette át.

Az ünnepség zárásaként 
Beleznay Endre humorista vidám 
ajándékműsorral lepte meg a 
mintegy 100 résztvevőt.  

IN MEMORIAM SZILAS ZOLTÁN 

IN MEMORIAM Szilas Zoltán - Egy könyv 
utóélete címmel emlékkiállítás nyílt az egy 

évvel ezelőtt elhunyt szerző tiszteletére. A Do-
rogi Galériában november 6-án nyílt kiállításon 
Horányi László színművész zenével emlékezett 
a muzsikának és a környék zenekarainak szép 
emléket állító szerzőre.

25 ÉV SZÍNEI A GALÉRIÁBAN 

Kiállítás nyílt a Dorog Galériában 25 év 
színei címmel, amelyen a Kolonics Péter 

művésztanár által vezetett Dorogi Képzőművész 

Kör volt növendékei mutatják be alkotásaikat. A 
tárlatot dr. Tittmann János polgármester nyitot-
ta meg. Az elmúlt 25 év munkájának meg lett az 
eredménye. Az alkotókörből került ki animációs 
fi lmkészítő, üvegműves, divattervező, designer, 
festőművész, építőművész, belsőépítész, rajz-
pedagógus is. Közülük állítanak ki a jubileum 
alkalmából 12-en, akik a pályán maradtak, és a 
képző-, vagy iparművészet valamely ágát hiva-
tásszerűen, magas színvonalon űzik. A színvo-
nalról a kiállítás tanúskodik.

KÖZMEGHALLGATÁS VOLT A VÁROSHÁZÁN 

Közmeghallgatást tartott dr. Tittmann János polgármester a 
városházán november 26-án. Ismertette az idei beruházáso-

kat, szólt a fejlesztési elképzelésekről. Az érdeklődő lakosok több 
kérdést is feltettek az Erőműi lakótelep úthálózatával kapcsolatban. 
A rossz állapotú utcák nem az önkormányzat tulajdonában vannak, 
ezért nem került sor eddig azok megújítására. Szó esett a vasút mel-
letti ingatlan környezetének áldatlan állapotáról is. Dr. Tittmann Já-
nos elmondta, hogy a MÁV területén intermodális csomópontot ala-
kít ki a Magyar Állam, amelyhez rendezniük kell a területet.
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Utak és Esélyek Alapítvány
„UTAK ÉS ESÉLYEK TANODA – DOROG”

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„UTAK ÉS ESÉLYEK TANODA – DOROG” - TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0066

2013.02.28-án nyitotta meg kapuit az „Utak és Esélyek Ta-
noda – Dorog” Tanodánk. 

Uniós pályázati programunk 2015.06.30-ig zajlott. Tanodása-
ink létszáma 30 fő.

Rövidtávú célkitűzéseink: Személyiség, készség és képes-
ségfejlesztés; Biztos felhasználói IKT szint elérése; Kommuni-
kációs készség fejlesztése; Egészséges életmód elsajátítása; 
Pályaorientáció; Iskolai eredmények javítása; Hiányzások, le-
morzsolódás csökkentése; Közösségi normák megértése; Tár-
sadalmi aktivitás javítása

Megvalósított tevékenységeink: Tantárgyi és kompetencia-
fejlesztés; Felzárkóztatás; Szabadidős és készségfejlesztő 
tevékenységek; Mentorálás; Bemeneti, köztes és kimeneti 
mérések; Egyéni fejlesztési tervek; Pályaorientáció; Magyar, 
matematika, idegen nyelv, IKT használat heti több órában; He-
tente egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások; Egyéni és kiscso-
portos mentorálás; Egyéni korrepetálás, pótvizsgára felkészí-
tés; Egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztés

Eredmények:
IDŐSZAK Szövegértés Matematika Átlag
2014/2 73,44 % 57,32 % 65,38 %
2015/1 75,56 % 69,02 % 72,29 %

Szabadidős programok, közösségi rendezvények: Kézműves, 
játszóházas foglalkozások; Logikai képességeket fejlesztő já-
tékok; Fánk, mézeskalácssütés; Karácsonyi, farsangi húsvéti 
készülődés; Tökfaragás; Kosárfonás; Íjászprogram; Kézilabda 
mérkőzés látogatása

Kirándulások, nyári tábor: 
• A kirándulások helyszínei: Tata, Esztergom, Budapest
• Nyári tábor: 3 napos Esztergomban
• Színes programok, múzeumok, kisvonatozás, fürdés, vetél-

kedők. 
Tanodánk növendékei és a nevelésükben közreműködő 23 kol-

léga eredményes együttműködésével zártuk a programot.

MEGHALT GERENCSÉR 
FERENC FESTŐMŰVÉSZ

Olyan ember volt, aki kerülte a 
hangoskodókat, a mindig csak ön-
magukra fi gyelő világmegváltókat. 
Kiscsévpusztáról indult az élete, a pá-
lyája 1954-ben, messziről és mélyről 
érkezett, kétkezi munkás volt. A le-
gendás dorogi képzőművészeti szak-
körben befogadták, hiszen érzékeny 
mesterként éppen a hozzá hasonló 

tehetségekre várt a Furlán Ferenc vezette közösség, 
akik azonnal fel is fi gyeltek a különlegesen önkritikus 
fi úra, aki hosszú időn át a legegyszerűbb eszközökkel: 
ceruzával és szénnel „festett”, amíg meg nem tanult 
mindent az ábrázoló technikákról. Ebből születtek ké-
sőbbi olajképei ugyanúgy, mint az utóbbi évtized meg-
döbbentő szociográfi ái, amikor visszatért az elesett, 
kitaszított emberek szálkásan vonalkázott portréihoz. 
Fájdalmasan szomorú balladák voltak ezek a XXI. szá-
zadi látleletek.

Legtermékenyebb éveiben izzó színekben tobzódó, 
expresszív látomásaival ejtette zavarba közönségét. 
Spirituális hangulatai az elveszett gyerekkort idézték, 
a csodák fényes reményével. Portréit – ismerjük be – 
máig nem fedeztük fel magunknak.

Soha senkit nem bántott meg, annál többen felejt-
keztünk meg róla legnehezebb éveiben. Így őrizte az 
ember „szépbe szőtt hitét” – hatvan évesen (éppen egy 
éve) is csak annyit remélt, hogy megmutathatja leg-
újabb képeit egy dorogi kiállításon. Ő, akit a Nyugat is 
felfedezett egy pilla-natra – de akkor is nagyobb volt 
körülötte a magányosok csendje, mint az alkotásokat 
köszöntő közös öröm.

A képek még talán megvannak. Gerencsér Feri azon-
ban már nincs köztünk. Csak azt remélhetjük, hogy a 
túloldalon megértés veszi körül az égi galériában. Is-
ten éltesse őt az örökkévalóságban!

K. L.

TÖK-JÓ NAP VOLT A PETŐFI ISKOLÁBAN 

Péntek 13-át sokan bal-
szerencsés napnak 

tartják. A Petőfi  iskolások 
viszont fi ttyet hányva a ba-
bonára, e napon rendezték 
meg hagyományos Tök-jó 
napjukat.

Manapság a tökhöz kap-
csolódó fesztiválokat, a tök-
lámpás készítését sokan 
az angolszász és amerikai 
ünnephez, „Halloween”-hez  
kötik, pedig a tökfaragás 

Magyarországon is régi hagyomány, mely árpád-házi királyunkig, Sa-
lamonig nyúlik vissza.

Az iskola a régi magyar és az újkeletű hagyományok összegyúrásával 
különböző kézműves munkákkal, arcfestéssel, gyöngyfűzéssel, tök-
lámpás készítéssel idézték meg vidáman a múlt és jelen rémfi guráit. 

A tök-jó nap különleges gasztronómiai élményt is jelentett, hiszen 
a szülők jóvoltából rengeteg humoros, „rémséges” süteményt kóstol-
hattak meg a Boszorkánykonyhán a  gyerekek.

Idén ismét hatalmas sikert aratott a volt légópincében berendezett 
„rémbarlang”, melynek bejárása után borzongva de nevetve mesélték 
élményeiket a kicsik-és nagyok egyaránt.

A hagyományokhoz híven kora este töklámpást ragadva több mint 
kétszázan indultak el az iskolát megkerülő töklámpás felvonulásra, 
aminek a végén az iskola udvarán zenés, táncos forgataggal zárult a 
Petőfi sek Tök jó napja.

MÁRTON NAPI FELVONULÁS 

Márton napi lampionos felvonulás volt a Petőfi  oviban. A rend-
kívül népszerű programon az idén is mintegy fél ezren vet-

tek részt. Apró lámpásokkal, lampionokkal vonultak fel a gyerekek és 
szüleik az óvoda körül Szent Márton tiszteletére.

Libazsíros kenyér, tea, forralt bor várta a felvonulókat az óvoda kert-
jében, ahol minden csoport önálló verses-énekes műsorral kedveske-
dett az érdeklődőknek.  
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FELHÍVÁS
Tisztelettel felhívjuk a dorogi székhelyű és/vagy telephe-

lyű vállalkozások/szervezetek fi gyelmét, hogy amennyiben 
szolgáltatást vagy termékértékesítést folytattak a dorogi köz-
oktatási intézményekkel kapcsolatosan, és a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal szemben követelést tartanak 
nyilván, Dorog Város Önkormányzatát tájékoztatni szíveskedje-
nek az alábbi elérhetőségen: 

Dorog Város Önkormányzata Emberi Erőforrás és Hatósá-
gi Osztály, Takácsné Molnár Anikó (2510 Dorog, Bécsi út 71. 
e-mail: emberieroforras@dorog.hu)

Postai vagy elektronikus úton történő részletes számla, va-
lamint a számla kibocsátást igazoló szerződés másolatának 
megküldésével. Büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatá-
ban tett nyilatkozattal.

Dorog, 2015. november 20.
                             Üdvözlettel:    

 Dr. Tittmann János
 polgármester

Dorog Város Önkormányzata 
2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. 

TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 
E-MAIL :  HIVATAL@DOROG.HU
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2016. január 

1-jén (pénteken) az új évre való tekintettel NEM lesz hulladék-
szállítás Dorog területén. A pénteki szállítási napot 2016.janu-
ár 2-án (szombaton) pótolja Társaságunk.

Kérjük a Lakosságot, hogy az edényeket aznap is a megszo-
kott időpontban reggel 6 óráig helyezzék ki az utcára, mert 
szállító járműveink és munkatársaink teljes létszámmal fog-
nak dolgozni, így stábunk a megszokott időpontban érkezik.

Köszönjük együttműködésüket!
Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofi t Kft.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő január 7-én, 16-17 
óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési 
Házban.
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő december 16-án 
16-17 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B 
épületében. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első 
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermé-
ben tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is 
elérhető: 30/296-9711, fi nta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hó-
nap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Pe-
tőfi  iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 
30/994-9019,  jaszberenyi_karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő telefonos elérhető-
sége: 70/367-10-99
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros 
keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodában 
(Intézmények Házával szemben). Telefon: 70/602-2985

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete november 27-én az 

alábbi napirendekről döntött
1.) Esztergomi Járási Hivatal beszámolója a Kormányabla-

kokról 
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb ese-
ményekről

3.) Dorog Város Önkormányzatának a Környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló rendelete.

4.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tele-
pülési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 
és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV.25.) ön-
kormányzati rendelet módosítása 

5.) A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
további működésének felülvizsgálata

6.) Dorog Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szó-
ló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása 

7.) Dorogi pozicionálási és desztináció versenyképességi stra-
tégia 

8.) Dorog Város Önkormányzat Buzánszky Jenő Labdarúgó Sta-
dion fejlesztése 

9.) Tájékoztató a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Általános Iskola angol szakos pedagógus ellá-
tottságáról 

10.) A Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2015/16. nevelési évre vonatko-
zó munkatervének véleményezése 

11.) A Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda 2015/16. nevelési évre vonat-
kozó munkatervének véleményezése 

12.) A Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2015/16. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezése 

13.) Dorog Város aktualizált Környezetvédelmi Programja 
14.) Tájékoztató Dorog Város környezeti állapotának változásáról 
15.) A Dorogi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kóde-

xének elfogadása 
16.) A Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgál-

tatóval kötött feladat-ellátási szerződés felmondása 
17.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2016 és Dorog 

Város családi házas ingatlanok hőszigetelése, nyílászáró 
cseréje” megnevezésű pályázat meghirdetése 

18.) Dorog Város Önkormányzat Bányászmúzeum-miniverzum 
fejlesztés      

19.) A felmondott 41/2015. (III.27.) számú megállapodás 
20.) Kincstári Szervezet vezetőjének megbízása
21.) A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténet Múzeum ve-

zetőjének megbízása 
22.) II. számú fogorvosi körzet ellátása
23.) Dorogi Rendőrkapitányság munkájának értékelése
24.) A Dorogi Református Egyházközség kérelme 
25.) Elismerő Emléklap adományozása Nádor Magda részére 
26.) Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatása  
27.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapí-

tott és adományozott címek, díjak, elismerések adományo-
zását előkészítő ad-hoc bizottság létrehozása 

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a 
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A kép-
viselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján 
olvashatják. 
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DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK 
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK ALAPJÁN

2015. október 24-november 23.

1. Kéndioxid (SO
2
)

átlagértéke: 8,42 μg/m3

előírt határértéke: 125 μg/m3

a mért átlag a határérték: 6,74 %-a

2. Nirogénoxid (NO
2
)

átlagértéke: 32,06 μg/m3

előírt határértéke: 85 μg/m3

a mért átlag a határérték: 37,72 %-a

3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke: 1068,06 μg/m3

előírt határérték: 5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték: 21,36 %-a

4. Ózon (O
3
)

átlagértéke: 38,39 μg/m3

előírt határérték: 120 μg/m3

a mért átlag a határérték: 31,99 %-a

5. Ülepedő por (PM
10

) 

átlagértéke: 37,11 μg/m3

előírt határértéke: 50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték: 74,22 %-a

Határérték túllépés egyszer sem történt.

KIVÁLÓ GRAPPLING EREDMÉNYEK

Kiválóan szere-
peltek a DNC 

grappling - MMA 
szakosztályának ver-
senyzői a Győrben 
megrendezett verse-
nyen. Flórián Kristóf 
szakosztályvezető az 
alábbi eredményekről 
tájékoztatott: 

NO GRAPPLING:
Vámosi Márk ju-
nior 55 kg ezüst, 
Lusztig Csaba ju-
nior 75 kg hatodik, Csontos Dávid junior 75 kg ötö-
dik, Gunev Kristóf felnőtt 65 kg arany, Kozák Patrik 
felnőtt 70 kg arany, Tóth Norbert junior 80 kg arany 
Felnőtt kezdő 80 kg ezüst, Flórián Kristóf felnőtt 1. hely 
Péntek Zoli Gi, NoGi 105+ felnőtt arany Csontos Dávid 
kesztyűs küzdelem junior 75 kg ezüst, Gunev Kristóf 
kesztyűs küzdelem felnőtt 65 kg arany 

JÓL GURÍTOTTAK VÁROSUNK 
TEKÉSEI

DOROG VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG  2015. ÉV VÉG-

EREDMÉNYE

I. OSZTÁLY

Csapatok Mérkőzés Pont

1. COMP-L 22 39
2. TOFI TEAM 22 31
3. AKRO 22 23
4. ÁSZOK 22 22
5. KARTOGRÁFIA 22 19

EGYÉNI ÁTLAGOK (akik a mérkőzések 50%-át dobták)
Név Csapat Mérkőzés Átlag

1. Csuha Krisztián Comp-L 14 262,43
2. Tertsch Miklós Comp-L 19 262,00
3. Molnár Tamás Tofi  Team 19 259,21

II. OSZTÁLY

Csapatok Mérkőzés Pont

1. GRANSEC 20 38
2. ONIX 20 26
3. DOROGI ESE 20 25
4. SUZUKI 20 25
5. M.PÁLINKA 20 19

EGYÉNI ÁTLAGOK, (akik a mérkőzések 50%-át dobták)
Név Csapat Mérkőzés Átlag

1. Pálmai Zoltán Gransec 20 254,90
2. Vajda Károly Gransec 11 250,82
3. Kohl Ferenc Dorogi Ese 19 250,79
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Gyakorlatilag a vé-
géhez értünk az 

első olyan komplex programkínálat-
tal jelentkező évnek, amely egy bizo-
nyos témát, az idén a szabadidősport 
népszerűsítését tűzte ki zászlajára. 
Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?

A Szabadidősport Évének prog-
ramjait azzal a céllal indítottuk, hogy 
minden korosztály számára elérhe-
tő sportolási lehetőséget kínáljunk. 
Mindezt magas színvonalon. Bíztunk 
abban, hogy a közös sportolás valódi 
közösséggé kovácsolja a résztvevőket. 
Ez így is lett. A programok összeállítá-
sánál fi gyelembe vettük az igényeket: 
két futóprogram, bicajnap, túrahét, vi-
zes és fi tnesz program várta a regiszt-
rálókat. Hat kiemelt rendezvényünkön 
több mint négyezren vettek részt. A 
legnépszerűbb – a régi hagyományok-
ra építő, egyben megújult – Sarpi-
Dorog Városfutás volt, amelyet a kö-
vetkező években térségi, sőt országos 
szintű rendezvénnyé kívánunk emelni. 

A gyerekektől a felnőttekig 
sokan megfordultak a sportc-
sarnokban, a stadionban, pat-
tantak kerékpárra, csobbantak 
a medencében. Mi a helyzet az 
időskorúakkal?

Nagy öröm volt számomra, 
hogy a rendezvényeken több 
korosztály is képviseltette ma-
gát. Új feladatot abban látok, 
hogy az időseket is megszólít-
suk. Számukra az életkoruk-

nak megfelelő sportolási lehetősége-
ket kínálunk jövőre. Az eseményeken 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
tájékoztatókat, szűrővizsgálatokat 
tartanak majd a szakemberek. A ter-
vek szerint, partnerek bevonásával 
olyan mozgásformákat, lehetőségeket 
– gerinctorna, sóbarlang-látogatás, 
kedvezményes uszodabérlet, speciális 
gyógytorna – fogunk kínálni, amelyek 
kimondottan a jó közérzet, az életmi-
nőség javítását szolgálhatják. A Doro-
gi Futókör szakemberei segítségével a 
stadionban és a város körüli zöldöve-
zetben a nordic walking kipróbálására, 
a helyes légzéstechnika elsajátítására 
is lehetőséget teremtünk. A progra-
mokról a Közhírré Tétetik számaiban 
állandó rovat keretében, illetve a há-
ziorvosoknál elhelyezett szórólapokon 
olvashatnak majd az érdeklődők, de 
természetesen a dorogisport.hu por-
tálon is tájékozódhatnak.

Híres arról Dorog, hogy a verse-
nysportolás lehetőségét megteremtő 

neves egyesületek taglétszáma az 
országos átlag feletti. Hosszútávon a 
szabadidősport kedvelőinek tábora is 
gyarapodhat az idei kezdeményezéssel? 

Ez is célunk volt rendezvényeinkkel, 
amelyek alkalmával, a lakosság kö-
rében végzett felmérés segítette azt 
is, hogy a dorogi sportközpontban - a 
városfejlesztés keretében - milyen 
további infrastrukturális fejlesztések 

valósuljanak meg. Ennek meg-
felelően alakítjuk a jövőben ter-
veinket, bővítjük az ingyenes és 
kedvezményes sportolási lehető-
ségeket, valamint a mozgáshoz 
szükséges eszközparkot. Szemé-
lyesen hiszem, hogy a fejlődés, és 
modern gondolkodás elengedhe-
tetlen eleme az aktív életmód, a 
közösséghez való tartozás, és új 
attrakciók, élmények felfedezé-
se. E küldetés mentén dolgozunk 
tovább a dorogi sport csapatával.  

EREDMÉNYESEN ZÁRULT A “SZABADIDŐSPORT ÉVE 2015”
Lezárult a „Szabadidősport Éve 2015” városunkban. A sportintézmény kitűzött céljai maradékta-

lanul teljesültek a sportos hónapok alatt: több mint 4000 regisztrált résztvevő vett részt a progra-
mokon, akik megtapasztalták a mozgás és a közösséghez tartozás élményét.

A Dorogi Nehézatlétikai Club versenyzője, Hidasi Szand-
ra november közepén részt vett a Budapesten meg-

rendezett IFBB Fitness Világbajnokságon. A kitartó munka 
eredményeként a -158 cm-es Bodyfi tness kategóriában a 
világ legjobb versenyzői között a 6. helyen végzett Szandra, 
akit az elmúlt években Johnny Lantos és Koós Katalin ké-
szített fel – tudtuk meg Puksa Ferenctől, a DNC elnökétől.
Szandra hét éve kezdte el a testépítést, mellyel három éve 

versenyszerűen foglalkozik. Október 10-én megnyerte a Ma-
gyar Bajnokságot, ezzel kvalifi kálva magát a VB-re, amelyre 
a felkészülés 3-6 hónapot vett igénybe. A világbajnokságon 
25 kategóriában összesen több mint 500 versenyző vett rés
zt.                                                                         T.L.

VILÁGBAJNOKSÁGON SZEREPELT SZANDRA
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