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BECSENGETTEK: TÖBB MINT 1300 DIÁK ÜLT ISKOLAPADBA DOROGON

Becsöngettek. Az idei tanévben több mint 1300 diák 
kezdte meg tanulmányait a Dorogi Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola három in-
tézményében. Sitku Pál intézményvezetőt kérdeztük a tanév 
újdonságairól.
Évről évre több a diák Dorogon. Minek köszönhetjük a fo-

lyamatos gyarapodást?
Júniusban 140 nyolcadikos diákunk ballagott el, ősszel 

155-en kezdték meg az első osztályt. Városunkban színes 
a képzési paletta – két tanítási nyelvű, sportiskolai, tehet-
séggondozó, ÉKP és általános tantervű osztály –, amely nem 
csak a helyi, de a környező településeken élőknek is vonzó. 
Az alsó évfolyamokon az iskolaotthonos, míg a felsősöknek 
szükség szerint a napköziotthonos rendszert biztosítjuk. 
Számos sportolási és egyéb tehetséggondozó lehetőséget is 
kínálunk a hozzánk érkezőknek. 
A helyi gimnázium hogyan kapcsolódik be a dorogi képzési 

rendszerbe?
Kialakulóban van az együttműködés az alapfokú és a kö-

zépfokú oktatási intézmények között. Ezzel lehetőséget sze-
retnénk kínálni az általános iskolákban sportiskolai, vagy 
két tanítási nyelvű képzésben részt vevő gyerekeknek, hogy 
középfokon is folytatódhasson speciális tanításuk. 

Milyen felújítások voltak a nyár folyamán?
Az általános karbantartási feladatok mellett megújult 

az Eötvös tagintézmény lapostető-szigetelése és készül a 
rekortán burkolatú futófolyosónk is az öltözők előtt.
Milyen újdonságok lesznek az idei tanévben?
Az idén már a felmenő rendszer miatt az első három év-

folyamon ingyenesen kapják meg a tankönyveket a gyere-
kek. A kollégákat pedig az ősztől induló önértékelési és tan-
felügyeleti rendszer várja. Ugyanakkor folytatódik az ezeket 
megalapozó minősítési rendszer továbbépítése is. Folyta-
tódik a már ismert kompetencia-mérés, amely során szö-
vegértési, olvasási és számolási képességeikről adhatnak 
számot a tanulók a 4., a 6. és a 8. évfolyamon. A felsősök 
körében a fi zikális állapotot feltérképező Netfi tt-mérést az 
idén ismét megtartják országos szinten. Ezzel megtudhat-
juk javul vagy esetleg romlik osztályról osztályra a gyerekek 
kondíciója. Az általános idegennyelvi-mérés mellett, ebben 
a tanévben először a dorogi diákok, akik a magyar-angol két 
tanítási nyelvű osztályokba járnak szintén számot adnak tu-
dásukról. Ez azért fontos  mérföldkő a helyi oktatási rend-
szerben, mert bebizonyíthatjuk, hogy jó minőségű a nyelvi 
képzés nálunk. Egyébként ez feltétele is a folytatásnak.
Az idén újabb évfordulót ünnepelhet a DOKI.
Valóban. Az Eötvös iskola harminc éves évfordulóját már 

tavasszal megünnepeltük, a rendezvénysorozat folytatódik 
az ősszel is. A Petőfi  iskola pedig megalapításának cente-
náriumát ünnepelheti. Januárban a 100 éves évfordulóról 
emlékeznek majd meg az intézményben.

M.T.
Jászberényi Károlytól, a Petőfi  iskola vezetőjétől megtud-

tuk: 2016-ban ünnepli centenáriumát az intézmény. A 100 

évről több eseményen megemlékeznek január-december 

között. A legjelentősebb programokat május végére terve-

zik majd, amikor kiállítás, kiadvány és koncertek várják a 

régi és jelenlegi diákokat a Petőfi ben.

Student Police feliratos, a Rendőr-
ség és Dorog város címerével el-

látott pólóban járták a fi atalok a város 
legforgalmasabb utcáit, tereit, azokat 
a szabadidő eltöltésére alkalmas he-
lyeket, ahol nagy létszámban fordulnak 
meg az itt lakók és az ide érkezők. 

A rendőröket segítő önkénte-
sek a Zsigmondy Vilmos Gim-
názium és Szakközépiskola 
tanulói voltak, akik vállalták, 
hogy a Student Police program 
résztvevőjeként a nyári szün-
időben közösségi munkát telje-
sítenek. A program célja, hogy 
az idegenforgalmilag frekven-
tált területeken a középiskolás 
diákok jelenlétükkel megelőz-
zék a bűncselekmények elkö-
vetését, a balesetek bekövet-
kezését azáltal, hogy felhívják 
az állampolgárok fi gyelmét a 

sértetté válás elkerülésének lehető-
ségeire.  Dorog 2015-ben kapcsolódott 
először a programhoz.  Bár a város 
nem kiemelkedő turisztikai célpont, 
azonban a fi atalok közreműködésével 
a Dorogi Rendőrkapitányság közelebb 

kerülhet ahhoz a célhoz, hogy minél 
kevesebb bűncselekmény, illetve bal-
eset történjen a településen és a rend-
őrkapitányság illetékességi területén.

A diákrendőrök főként szórólapokat 
osztottak, szükség esetén segítséget 
nyújtottak azoknak, akik hozzájuk for-
dulnak. A parkolókban fi gyelték az au-
tókat, hogy azokban a hőségben nem 
hagytak-e a szülők kisgyermeket, a 
gazdák állatokat. A megyei rendőr-
főkapitányság által elindított Student 
Police nyár végéig tartott, a rendőrség 
most szeretné megköszönni a diákok 
eddigi munkáját. A Dorogi Rendőrkapi-
tányság arra kéri a lakosságot, hogy az 
önkéntesek által átadott szórólapokat 
alaposan tanulmányozzák át, fogad-
ják meg az azokban leírt jó tanácsokat 
annak érdekében, hogy az elkövetkező 
időszak is káresemény nélkül teljen.

DOROGON IS SZOLGÁLATBAN VOLTAK A STUDENT POLICE-OK
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65. BÁNYÁSZNAP AGORA ÁTADÓVAL, EMLÉKHELY AVATÓVAL 
ÉS ÓRIÁSI JUBILEUM TÉRI VIGASSÁGGAL

A 65. Dorogi Bányásznap nyi-
tányát ismét a Dorogi Bá-

nyász Szakszervezeti Szövetség és a 
Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Ala-
pítvány találkozója jelentette.

Szeptember 4-én felavatták a Nem-
zeti Kőbányászati Emlékhelyet, amely 
mindenki által látogatható helyen, 
a Baumit bányája és központja előt-
ti területen épült meg. Az eseményen 
részt vett Kasó Attila miniszteri biztos 
és Popovics György megyei közgyűlés 
elnöke. Az emlékhelyet Dr. Székely Já-
nos címzetes püspök áldotta meg. Az 
emlékhelyet az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület kez-
deményezésére a Baumit Kft. építette 
számos magyar bányavállalat kőado-
mányának felhasználásával, a 110 éves 
dorogi mészkőbányászat tiszteletére. 
Illy Gábor, a Baumit Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy az emlékhely kövei ki-

fejezik a természeti és szakmai sok-
színűséget, a közös hagyományokat 
és az ebből fakadó erkölcsi tartást is. 

Dorog városának nevében dr. Tittmann 
János polgármester a Baumit Kft.-nek 
negyedszázados, sikeres együttműkö-
désük elismeréseként egy rendhagyó 
emléklapot adott át, mely stílusosan 
edzett üveg és vakolat használatával 
készült. A Baumit Kft. minden dolgozó-
ját az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület a bányászhagyo-
mányok ápolásáért elismerésben ré-
szesítette.  A Magyar Bányászati Szö-
vetség pedig Illy Gábornak a Magyar 
Bányászatért Szakmai Érdemérmet 
adományozta. 

Az idén 110 éves dorogi mészkőbá-
nyászat történetét bemutató kiállítás 
nyílt a Dorogi Galériában. A korabeli 
dokumentumokat bemutató tárlaton 
nyomon követhető a dorogi mészkő-
bánya évszázados története fotókon, 
mérnöki rajzokon, jegyzőkönyveken és 
térképeken. 

A művelődési ház konferenciatermé-
ben nyílt meg Végh, végtelenül címmel 
Végh Éva festőművésznő tűzzománc 
kiállítása, amelyet Hartl Bence gitár-

művész közreműködésével dr. Tittmann 
János polgármester nyitott meg. A vá-
ros az idén is avathatott. 2015-ben a 
Schmidt Sándor Agorával gazdagodott 
Dorog. Az új, önkormányzati beruhá-
zásból megvalósult és térfi gyelő-ka-
merákkal pásztázott közösségi színte-
ret dr. Tittmann János polgármester 
adta át - dr. Völner Pál országgyűlési 
képviselő és Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke jelenlében. Az ün-
neplők azonnal birtokba vették a teret, 
a német Bergmusikkorps Annaberg 
zenekar dallamaira. A tér tervezésé-

ben, kivitelezésében részt vett szak-
emberek nagyszerű munkáját em-
léklappal ismerte el a városvezetés.

Magna Cum Laude, Beatrice, 
R-Go, Ufo, Szalai Band. A Jubileum 
téren nagyszerű együttesek szóra-
koztatták szeptember első hétvé-
géjén a több ezer vendéget. A Bá-
nyásztemplom előtti tér talán még 
sohasem látott ennyi vidám fi atalt 
és időset.
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ANYATEJES VILÁGNAP  FAGYIVAL, 
TOTÓVAL ÉS DUDÓ BOHÓCCAL

Természetesen… anyatejjel!” jeligével az idén is 
megrendezték a dorogi védőnők az Anyatejes Vi-

lágnapot. A hagyományokhoz híven ezúttal is a Petőfi  

óvoda udvara népesült be édesanyákkal, és a sok-sok 
hat év alatti gyermekkel. Az eseményen részt vett dr. 
Solti Hilda járási tiszti főorvos is. Riegel Béláné, Dorog 
vezető védőnője köszöntötte a 100 éves Védőnői Szolgá-
lat nevében a megjelenteket. A Rajos Fagyizó – ahogy 
évek óta – ajándék fagylaltokkal hűsítette a gyerekeket 
és a felnőtteket is, akik a tokodi Csillagfény Mazsorett 
csoport kedves műsorát is megtekinthették. Az idén 
is volt anyatejes-totó. Aki kitöltötte, ajándékot kapott. 
A védőnők ezzel a feladattal is a szoptatást szerették 
volna népszerűsíteni. Amíg az édesanyák kitöltötték a 
totó-t, addig a gyerekek Dudó bohóc műsorát élvezhet-
ték, aki lufi  állatkákat varázsolt pillanatok alatt min-
denkinek. Az Anyatejes Világnapon ezúttal is több mint 
százan vettek részt. 

BÉRLETES ELŐADÁSOK A 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Novembertől 
a Doro-

gi József Attila 
Művelődési Ház-
ban újra indítjuk 
színház bérletün-
ket. Idén a már 
jól ismert Körúti 
Színház művésze-
inek előadásában 
tűzzük műsorra 
a MAUDE ÉS HE-
ROLD, a SPANYO-
LUL TUDNI KELL 
és a KATYI című 
darabokat. A fel-
lépők között sze-
repel Esztergályos 
Cecília, Tahi-Tóth 
László, Pusztasze-
ri Kornél, Gyebnár 
Csekka és még 
sokan mások. 
Bérleteket szeptembertől, jegyeket októbertől lehet rendelni 
a Dorogi József Attila Művelődési Házban személyesen vagy 
a 737-930-as telefonszámon. A bérlet ára 7000 Ft, a jegyeké 
2800 Ft. Az első előadás, a Katyi című darab november 2-án 
lesz.
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FOGADÓNAPOK

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. szeptember 24-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja 

fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő szeptember 24-
én, 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila 
Művelődési Házban.

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő szeptember 16-
án 16 órától fogadóórája keretén belül házhoz megy a Zrínyi 
lakótelepen, valamint szeptember 30-án 16 órától a polgár-
mesteri hivatal B épületében érhető el. Telefonos egyeztetés: 
30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hét első 
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tanter-
mében tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon is elérhető: 
30/296-9711

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden 
hónap 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 szeptember 22-én 
17 órától tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 
3/B.).

WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő szeptember 30-
án 16-17 óra között, az MSZP Irodában (Otthon tér 1.) tartja 
fogadóóráját.

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő minden hónap páros 
keddjén 16-17 óra között tartja fogadóóráját a Fidesz Irodá-
ban (Intézmények Házával szemben). A képviselő telefonon is 
elérhető: 70/602-2985 DOROG VÁROS LEVEGŐJÉNEK 

MINŐSÉGE  
2015.  07. 28. ÉS 08. 27. KÖZÖTT

1. Kéndioxid (SO
2
)

átlagértéke: 5,77 μg/m3

előírt határértéke: 125 μg/m3

a mért átlag a határérték: 4,62 %-a
2. Nirogénoxid (NO

2
)

átlagértéke: 30,48 μg/m3

előírt határértéke: 85 μg/m3

a mért átlag a határérték: 35,86 %-a
3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke: 543,75 μg/m3

előírt határérték: 5.000 μg/m3

a mért átlag a határérték: 10,88 %-a
4. Ózon (O

3
)

átlagértéke: 90,75 μg/m3

előírt határérték: 120 μg/m3

a mért átlag a határérték: 75,63 %-a
5. Ülepedő por (PM

10
) 

átlagértéke: 18,44 μg/m3

előírt határértéke: 50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték: 36,85 %-a

Határérték túllépés három esetben történt:

 augusztus 6-án  Ózon (O3) 101 %
 augusztus 13-án  Ózon (O3) 108 %
 augusztus 14-én  Ózon (O3) 108 %

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Gáthy Zoltán Vá-
rosi Könyvtár és 

Helytörténeti Múzeum 
felvételt hirdet könyvtá-
ros munkakör betölté-
sére. 

A munkakör betöltésé-
hez felsőfokú szakirányú 
végezettséget tanúsító 
bizonyítvány, erkölcsi bi-
zonyítvány szükséges. 

Bérezésnél az 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó.
Fényképes pályázatokat a muchaildiko@dorogikonyvtar.hu 

címre várjuk.
Beadási határidő: 2015. szeptember 25.  

FÚVÓSZENEKARI HANGVERSENY

Időpont: 2015. szeptember 27. (vasárnap) 17.00 óra 
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház

Vendégzenekar: Leichhardt Celebrity Brass (Ausztrália)
Közreműködik: Dorog & Tát Fúvószenekar

45. Nemzetközi Kórustalálkozó - Dorog
Időpont: 2015. szeptember 26. (szombat) 17.00 óra 
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház
Vendégkórus: Sängerrunde Ischgl (Ausztria)
Közreműködik:  Oslo Telefonikerne (Norvégia) 

Stilla Pectus Női Kar - Párkány (Szlovákia) 
Ars Musica Kórus-Esztergom
Stella Kamarakórus Budapest 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus 

Fúvószenekari hangverseny
Időpont: 2015. október 10. (szombat) 17.00 óra 
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház
Fúvószenekari hangverseny
Vendégzenekar: Bergen Brandkorps Musikkorps (Norvégia)
http://brannkorpset.com/ 
Közreműködik: Dorog & Tát Fúvószenekar

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Dorog Város Önkormányzata szeretettel várja az Idősek 
Világnapján tartandó Gálaműsorra a dorogi és a kistér-

ség településein élő időskorúakat.
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház
Időpont: 2015. október 4. 15 óra
Közreműködnek a térség nyugdíjas szervezetei.
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A július közepére meghirdetett, 
ám a dorogiak részéről csekély 

részvétellel lezajlott ingyenes látoga-
tási napokat követően a BEBTE októ-
ber 10-11-én ismételt lehetőséget te-
remt a Sátorkőpusztai-barlang díjtalan 
megtekintésére.

Az 1946-ban feltárt objektum felfe-
dezésekor Magyarország legkülönle-
gesebb barlangja lett. Védelmére és 
kutatására elsőként Benedek Endre 
(1912-1987) bányafőmérnök szerve-
zett csoportot az 1950-es évek végén. 
Az általuk megkezdett tevékenységet 

folytatva az 1989-ben lét-
rejött utódszervezet (Be-
nedek Endre Barlangku-
tató és Természetvédelmi 
Egyesület - BEBTE) végzi 
ugyanezeket a feladatokat. 
Az egyesület ebbéli tevé-
kenysége 1993-tól a bar-
lang turisztikai bemutatá-
sával bővült.

Az elmúlt években vég-
zett komoly tereprendezé-
sekkel a barlang igazi föld 
alatti bemutatótérré vál-
tozott. Szakszerűen és 
esztétikusan elhelye-

zett ismertetőtáblák, vitrinek mu-
tatják be a barlangkutatás múltját, 
jelenét, és természetesen jó néhány 
kristálykülönlegességet is.

Ezt a természeti kincset szeret-
nénk minél több helybélivel megis-
mertetni, ami véleményünk szerint 
szükséges ahhoz, hogy a barlang 
kutatása és a sokak által látogatott 
természeti környezet a lakosság 
részéről „jóváhagyást” és tényleges 
védelmet kapjon.

A barlang október 10-én és 11-én in-
gyenes látogatható, ám ehhez a cso-
portok beosztása miatt előzetes re-
gisztráció szükséges. Jelentkezni és 
bővebben tájékozódni  a +36 20/396-
7386-os telefonszámon lehet.  A bar-
langtúrához zárt lábbeli, hosszúnad-
rág és pulóver szükséges. Jelentkezés 
korhatára 10 év.

Programunkat a Dorogi Égetőmű 
Környezetfejlesztő Közalapítvány tá-
mogatja.

Lieber Tamás

GYERE ISMÉT A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGBA

ÚJRA SPORTTÖRTÉNELMET ÍRTAK A DOROGI BIRKÓZÓK!

Óriási ered-
mények szü-

lettek az augusztus 
elején megtartott 
nemzetközi ver-
senyeken a Dorogi 
Nehézatlétikai Club 
versenyzőinek kö-
szönhetően. Fan-
tasztikus teljesít-
ménnyel a dorogi 
49 kilogrammos 
Szekér Szimonet-
ta döntőbe jutott a 
szabadkai kadet Eu-
rópa-bajnokságon, 
miután olasz, len-
gyel és orosz vetély-
társait is legyőzte. A 
fi náléban az előkelő 
második helyezést 
szerezte meg élete 
első világversenyén. 

A kadet Európa-bajnokság zárónapján a dorogi Érsek Ró-
bert (100 kg) gyorsan véget vetett a bronzmérkőzésnek: re-
mek váll dobást követően két pörgetést is végrehajtott, így 

8-0-s győzelemmel a kötöttfogású nehézsúly egyik bronz-
érmese lett. 

Három dorogi bronzérem született a junior birkózó világ-
bajnokságon Brazíliában! A 74 kilogrammos Lévai Zoltán a 
vigaszágon harcolta ki a bronzmérkőzést, melyet 3-2 arány-
ban nyert meg japán ellenfelével szemben. Az 55 kilogram-
mosok versenyében Torba Erik legyőzte török ellenfelét, így 
ő is bronzérmet szerzett. A 84 kilogrammosok között pedig 
Papp Bertalan állhatott a dobogó harmadik fokára, miután 
legyőzte a kirgiz versenyzőt.  A kötöttfogásúak így három do-
rogi bronzéremmel zárták a junior világbajnokságot!

Az augusztus végén megrendezett szarajevói  kadet világ-
bajnokságon két dobogós helyezés született. Érsek Róbert 
(100 kg) ezüstérmet szerzett, míg Kismóni Botond bronzér-
mes lett. 

Nyáron a dorogi nehézatléták tíz éremmel érkeztek haza a 
kontinens és világbajnokságokról. Ezzel városunk sportolói 
több érmet gyűjtöttek, mint sok birkózó nemzet.

Kismóni Botond és Lévai Zoltán edző
INDUL AZ ISKOLATENISZ-PROGRAM 

Szeptembertől indul a Dorog ESE Tenisz Szakosztályának 
iskolatenisz programja, amelyre várják fi úk és lányok je-
lentkezését 5-6 éves kortól. Minden feltételt biztosítanak a 
szervezők (pálya, öltöző, ütő, labda). Részletes információ a 
06 20/3416-746-os telefonszámon kérhető.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

26. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 72015. SZEPTEMBER

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

2010 őszén került bevezetésre a közok-
tatási típusú sportiskolai kerettanterv, 

amely jelenleg hat évfolyamon működik és  
felmenő rendszerben folyik a képzés.

A képzés lényege, hogy az iskolai oktatás követelményeit, 
a tanulók elfoglaltságait szervesen illeszteni tudjuk a spor-
toláshoz. A képzést hatékonyabbá teheti a testnevelés órák 
és a sportági edzések szakanyagának összecsiszolása, idő-
beli egyeztetése. 

 Fő céljaink közé tartozik az egészségnevelés, az egészség-
megőrzés élethosszig tartó lehetőségének biztosítása.  To-
vábbá célunk a gazdag dorogi sporthagyományokra építve a 
labdarúgás, a kézilabda, a birkózás és újabb adottságainkra 
építve az úszás sportágakban az utánpótlás biztosítása, a 
tehetségek felfedezése és útnak indítása. Minden tanulónk 
számára biztosítani kívánjuk a sport személyiségfejlesz-
tő sajátosságait a mindennapos testedzésen, a sportjáté-
kok megismerésének lehetőségén és a versenyeztetésen 
keresztül. Ezen osztályainkba a jelentkezők szintfelmérés 
után kerülhetnek be, amit tavasszal még a beiratkozások 
előtt az iskola testnevelői végeznek el. 

Új programként jelent meg az elmúlt tanévben, hogy a 
sportiskolai osztályok képzése kibővült 

a négy kiemelt dorogi sportág szakmai programjával, évi 
72 órás órakeretben. A programba 1-2. évfolyamos sport-
iskolai osztályok vesznek részt. Az egyesületek a tanulók 
számára alapképzést nyújtanak, amely során a 

gyermekek átfogó elméleti alapismeretre és szélesebb 
körű gyakorlati mozgás- alapismeretre tesznek szert.  A 
tanév során a sportági képzés modulos rendszerben valósul 
meg, vagyis minden sportág előre meghatározott időszak-
ban tartja képzését, és a képzések nem párhuzamosan, ha-
nem egymásra épülve történnek.

A sportágak képzési sorrendje: (minden sportág 18 foglal-
kozás - 27 óra időtartamban)

1.  szeptember- október- november: kézilabda (Dorogi 
Egyetértés Sportegyesület)

2. november-december, január: úszás (Új- Hullám Sport 
Egyesület)

3. január- február-március: birkózás (Dorogi Nehézatléti-
kai Club Birkózó Sz.)

4. március- április-május: labdarúgás (Dorogi FC)
A sportágválasztó órák során az edzők sportági felméré-

seket végeznek. A két év eredményei alapján kerülnek a 
gyerekek a harmadik osztálytól induló sportági képzésekre. 
A sportági képzések a délelőtti órarendbe beépítve jól ki-
egészíti a testnevelés órákat valamint a délutáni szakosztá-
lyi edzésmunkát is. 

Körmöczi R.

SPORTISKOLAI KÉPZÉS A PETŐFI ISKOLÁBAN DOROGON

NÉGYSÁVOS PÁLYÁN GURÍTHATNAK HAMAROSAN A TEKÉSEK

A nyár elejétől már az új tekepályákon gu-
ríthatnak a tekesport kedvelői a sport-

központban. Dr. Tittmann János polgármester a 
régi épületben kialakított új pályákat augusztus 
27-én adta át hivatalosan a sportolóknak, a ha-
gyományos Comp-L Kupa nyitányaként. 

– A pályák hamarosan új helyre költöznek. A 
művelődési ház volt mozitermében és annak 
előterében kap majd helyet a négy új pálya. A 
tervek már készülnek, hogy a legjobb körül-
ményeket biztosítsuk a szép számú dorogi te-
késnek. Ugyanakkor fontos az is, hogy a gyere-
kekkel is megismertessük ezt a sportot, illetve 
szélesedjen ezen szabadidősport kedvelőinek 
száma, amely kiváló kikapcsolódási lehetősé-
get nyújthat családoknak, barátoknak egyaránt 
– hangsúlyozta a városvezető. Bíró László, aki 
évtizedek óta a dorogi tekesport ikonja megkö-
szönte az önkormányzat támogató fi gyelmét.
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