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DALCSOKORRAL KÖSZÖNTÖTTÉK 
A SZÉPKORÚAKAT

A szépkorúakat ünnepelték a Dorogi József Attila Mű-
velődési Házban október 5-én. Több mint kétszáz idős 

ember érkezett a térség nyugdíjasainak találkozójára, ahol 
számos szép produkciót mutattak be a klubok, egyesüle-
tek.
Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester, majd 
Madarász Fülöpné verssel és két pajzán történettel neve-
tette meg a közönséget. A tokodi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
dalcsokrot nyújtott át a megjelenteknek, majd a 16 tagú 
bajóti Jázmin Népviseletes Énekkar lépett fel. Érkeztek Pi-
liscsévről, a fővárosból, Tátról, Csolnokról és városunkból 
is szépkorúak, akik mindannyian produkciókkal készültek 
az Idősek Világnapjára.

‘56 HŐSEIRE EMLÉKEZTÜNK

Dorog az eddigi hagyományoknak megfelelően 
múltidézéssel tisztelgett az ’56-os forradalom 

áldozatainak emléke előtt. A „színtiszta, demokrati-
kus gyakorlatnak” megfelelően a megjelentek a Hő-
sök terén található emlékműnél róhatták le tisztele-
tüket. Mielőtt ezt megtették volna, a Gór Nagy Mária 
Színitanoda növendékei adtak ünnepi műsort „Hősök 
emlékezete” címmel. Ezután a települési önkormány-
zat, a nemzetiségi önkormányzatok – a roma, a német, 
valamint a szlovák –, az alapítványok, az egyesületek, 
a városi intézmények, a vállalatok, továbbá a pártok 
képviselői koszorúztak.

Kiállítás és hangverseny – a Zene Világ-
napját a hagyományokhoz híven a kultúra 

két oldaláról is köszöntötték a Dorogi József At-
tila Művelődési Házban október 9-én. 

Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg 
a zsúfolásig megtelt Dorogi 
Galériában Fodor Gyula kiál-
lítását, amelyen helyet kaptak 
grafi kák, fotók, épület-ma-
kettek, sőt vakolat-töredéke-
ken megjelenő épületrész-
let-rajzok is. A város vezetője 
kiemelte: Fodor Gyula hús-
bavágó jelenkori témát dol-
gozott fel az Incipit Vita Nova 
műciklusban. Az utópiák sze-

repét. A több 
éven át formá-
lódó projekt 
az ideális felé 
fordulás új mó-
dozatait vizs-
gálja. Kiindu-
lópontul azok 
az építmények 
és emlékmű-
vek szolgáltak, 
amelyekben a 

20. század „régi“, részben bukott utópiái mani-
fesztálódnak. Félig kitalált építészeti modellek 
folytatnak párbeszédet régészeti leletre emlé-
keztető, vakolat-töredékeken megjelenő foto-
gráfi ai és grafi kai munkákkal. 

A megnyitón Lencsés 
Lajos oboaművész egy 
francia szerző, Louis 
Durey három tételével 
köszöntötte a megje-
lenteket, majd a Zene 
Világnapja nagyívű 
hangversennyel folyta-
tódott a színházterem-
ben. Mozart érthető, 
a komolyzenében ke-
vésbé járatos hallgató-
ságnak is ismerős dal-
lamai után egy erősen 
modern darabot hall-
hattunk. Kondor Haty-
tyúdala után a nagy-
szerű hangversenyt 
- amelyen vonósok és 
Borbély László zongo-
raművész is közremű-
ködött - Sáry László 
Invocatio-ja zárta. M. T.

FODOR GYULA KIÁLLÍTÁSÁVAL ÉS  LENCSÉS LAJOS 
KONCERTJÉVEL ÜNNEPELTÜK A ZENE VILÁGNAPJÁT

KONCERTET ADTAK 
AZ ÓVODÁSOKNAK

Október 1-je a Zene Világnapja. Régi 
hagyomány a Petőfi  óvodában a világ-
nap megünneplése, amikor az óvónők 
házi hangversenyt adnak a gyerekek-
nek. A koncert hangszer-bemutatóval 
kezdődött: a kicsik megismerkedhet-
tek a furulya, a citera, a csörgődob, 
a gitár, a cselló és egyéb különleges 
eszközök hangjaival. 
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Az I. világháború kitörésé-
nek 100 éves évfordulójára 

emlékezve kiállítás nyílt az Eöt-
vös Galériában október 14-én. A 
megnyitón a DOKI Zrínyi Iskola 
Kórusa háborús dalokat adott elő 
mély átéléssel. A kórust Kovács-
né Fódi Krisztina vezényelte. A 
tárlat anyagát Kovács Lajos hely-
történeti kutató ajánlotta a meg-
jelentek fi gyelmébe.  Takács Edit, 
Ködös Endre, Pratz Attila, Bartl 
Zoltán tanárok és Kovács La-
jos, illetve Geiszler József gyűjtő 
ajánlották fel 
a bemutatott 
tárgyakat, fotó-
anyagot a Galé-
ria számára az 
I. világháború: 
Dorog-Isonzó 
kiállításra. Ha-
zánkban egyet-
len puskalövés 
nélkül zajlott le 
a háború, mégis 
veszteségeink 
óriásiak vol-
tak, ha az em-

beréleteket, a megnyomorodott 
férfi ak hadát nézzük. A tárlat 
többek között az itthon maradt 
családok tárgyi emlékeit, például 
a vasra cserélt rézmozsarakat, 
faládikákat, a katonának vonult 
férfi akról készült festménye-
ket mutatta be. Bár dübörgött a 
háború, Dorog akkor indult el a 
fejlődés útján. A kistelepülésből 
a bányászatnak köszönhetően 
köz- és bányaépületekkel teli 
község lett.          

M. T.

SZABADON EMLÉKEZTEK, 
EMLÉKEZTETTEK

Az aradi hősökre emlékeztek Dorogon, a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. Az ünnep-

ségen – melynek szervezését megszűnése okán 
utolsó alkalommal vállalta magára a helyi örmény 
nemzetiségi önkormányzat – mások mellett részt 
vett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke 
és dr. Tittmann János polgármester. A Takács Edit 
és Jászberényi Károly rendezte, „a fájdalom és a 
gyász érzését csökkentő” emlékműsort – melynek 
főszereplői a Petőfi -iskola diákjai voltak – követően 
a cigány, a szlovák, valamint a német nemzetisé-
gek képviselői tánccal és énekkel búcsúztatták a dr. 
Dzsotjánné Krajcsir Piroska vezette örmény önkor-
mányzatot. A település kulturális életét felvirágoz-
tató közösség elnöke két évtized történéseit össze-
gezte, miután ajándékot vett át a megye, valamint a 
település első emberétől.

DÚLÁS ÉS FEJLŐDÉS – DOROGTÓL 
ISONZÓIG

Me g a l a k u l t 
Dorog Város 

Önkormányzatának  
képviselő-testüle-
te. Október 22-én a 
Dorogi József Attila 
Művelődési Ház-
ban tartották meg 
az újonnan megvá-
lasztott képviselő-
testület, valamint a 
Német, Roma és Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatok alakuló ülését.

A Helyi Választási Bizottság elnöke, 
Magyar Ákos tájékoztatta a megjelen-
teket arról, hogy a választás eredmé-
nye jogerőre emelkedett, mivel sem a 
polgármester, sem az egyéni válasz-
tókerületi, sem a nemzetiségi önkor-
mányzati választás eredménye ellen 
jogorvoslati kérelem nem érkezett be. 
Dorogon a 2014. évi helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásán 10 166 választópolgár sze-
repelt a névjegyzékben. Szavazóként 
4124-en jelentek meg a választáson.

Az ünnepélyes rendkívüli testületi 

ülésen esküt tettek a körzetek képvi-
selői: Molnár Albert, Bokros László, 
Karcz Jenő, Jászberényi Károly, Béres 
Tiborné, Deák Ferenc, Finta András, 
Hományi-Tímár Krisztina és a kom-
penzációs listáról bejutott Nagy Attila, 
Polonyi Zsolt és Winkfein Csaba.  

Dr. Tittmann János újraválasztott pol-
gármester esküje után elfogadták az 
önkormányzat képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
majd titkos szavazással megválasztot-
ták a két alpolgármestert, Deák Feren-
cet és Dankó Józsefet.

Béres Tibornét az egészségügyi, szo-
ciális feladatkörök ellátását felügye-
lő tanácsnoknak, míg Karcz Jenőt a 

pénzügyi feladatkörök 
ellátását felügyelő ta-
nácsnoknak választot-
ták meg a képviselők. 

Esküt tettek a nem-
zetiségi önkormányza-
tok képviselői is, majd  
a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nevé-
ben Sasvári Katalin 
megköszönte Puchner 

Ferenc elmúlt évtizedes kiemelkedő 
tevékenységét, amelyet a dorogi né-
met nemzetiségért végzett. Elnöknek 
Vörös Jánosnét, elnökhelyettesnek 
Sasvári Katalint választották. A Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke Hubácsek Sándor, elnökhelyettese 
Hajnal Károly Csaba lett.

MEGALAKULT DOROG ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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Az ol-
v a s á s 

népszerűsí-
tése, a kö-
zösségi lét és 
érzés erősí-
tése a könyv-
tári hét újra 
és újra visz-
szatérő célja. 
A kultúra és a 
kultúrát kép-
viselők szinte 
végtelen ská-
lájából merít-
hetünk évről 
évre. A dorogi 
rendezvénye-
ken ezúttal a 
múlt és jelen 

szoros kapcsolata és összefüggései a 
történelem, a helytörténet és az iroda-
lomtörténet vonatkozásában kerültek 
megvilágításra.

A velünk és bennünk élő történelem 
tudatosítását Csarnai Katinka Eszter 
kezdte a gimnazistáknak tartott hely-
történeti tájékoztatóján, ezzel mintegy 
helyi keresztmetszetét adva Dorog 
gazdag, dokumentált, kutatható múlt-
jának és jelenének.

A városarculat-formálás volt a témá-
ja Madarász Tímea meetingjének: ho-
gyan lehetne a helyi értékek, 
városunk kincseinek feltárását 
és ápolását szervezettebbé, az 
ösztön szintjéről tudatosabbá 
tenni.

Börcsök Mária a magyar tör-
ténelem ellentmondásaira 
élezte ki előadását, és a ma-
gyar író-költők magánéletét 
demitologizálva adott orszá-
gos keresztmetszetet a jelenre 
nézve tanulságos múltunkról. 

Cselenyák Imre – Jean-Pierre 
Montcassen néven írt – törté-
nelmi témájú könyveivel for-

díthattuk nézőpontunkat többek között 
más (világ)kultúrák és a világtörténe-
lem horizontja felé.

Mind a szervezőket, mind a résztve-
vőket kiszakíthatták ezek az előadá-
sok a mindennapi rutinból úgy, hogy 
az előadók általi nézőpontok mind azt 
sugallják, a hétköznapok nem is olyan 
szürkék.                                        szabezol

A HELY TÖRTÉNETÉRŐL, AZ ELKÉPZELT JÖVŐRŐL SZÓLT A KÖNYVHÉT

Évtizedes hagyomány, hogy a dorogi 
lakosság számára szervezett őszi 

és tavaszi veszélyes hulladék gyűjtést a 
Sarpi Dorog Kft. térítésmentesen segí-
ti. A városnak ez mintegy másfél millió 
forintos megtakarítást jelent a környe-
zetvédelmi akciók során.
Lágler Katalint, a vállalat ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük a Sarpi társadal-
mi szerepvállalásáról.

- Október 18-án ismét nagy sikerrel 
zárult a veszélyes hulladékok gyűj-
tése Dorogon. 

- Csaknem 14 tonna elektronikai hul-
ladékot, gyógyszereket, vegysze-
reket, használt háztartási olajokat, 
zsírokat hoztak a dorogiak a város 

hat pontján elhelyezett 
speciális konténereinkhez 
az önkormányzati szerve-
zésű gyűjtés eredménye-
ként. 
- A konténereken kívül 
mivel segítették az akciót?
- Szakembereink várták 
az érkezőket és irányítot-
ták a szelektálást, majd az 
elszállításról és a hulla-
dékok ártalmatlanításáról 
is gondoskodtunk. 
- Mi a tapasztalat a ve-
szélyes hulladékok átvé-

telét illetően az előző évek mérlegét 
is fi gyelembe véve?

- Évről évre nő a leadott eszközök, 
anyagok mennyisége, amely több 
szempontból is jó: aktívabb és ér-
zékenyebb a lakosság arra, hogy a 
kommunális hulladéktól 
elkülönítve gyűjtsék fo-
lyamatosan a felesleges-
sé váló dolgokat, ezzel nő 
környezettudatosságuk is.

- A társadalmi szerepválla-
lás mire terjed ki ezen túl 
a Sarpi Dorog Kft.-nél?

- A Dorogi Égetőmű Környe-
zetfejlesztő Közalapítvány 

ebben az évben mintegy 25 millió fo-
rinttal támogatott több dorogi prog-
ramot. A Sulisprint futás főtámo-
gatójaként büszkék vagyunk arra, 
hogy szeptemberben több mint 1200 
gyermeket és felnőttet mozgatott 
meg ez a tömegsport rendezvény. 
Továbbá fásítással, parkosítással 
kapcsolatos feladatokat, óvodások-
nak, iskolásoknak szervezett kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos 
programokat támogatunk. 

- Úgy tudom, a legtöbb munkatársuk 
dorogi vagy a környékbeli települé-
seken él.

- Éppen ezért is fontos számunkra, 
hogy jól érezzék magukat Dorogon, 
ezért is támogatjuk a helyi lakosság 
környezettudatos szemlélet-formá-
lását és a veszélyes hulladék gyűj-
tés mellett az egyéb városi progra-
mokat.                                M.T.

„ÚJRA EGYÜTT VÁROSUNK TISZTASÁGÁÉRT!”

Az őszi veszélyes hulladék gyűjtés eredményei:

Elektronikai hulladék:  4560 kg
Vegyszerek:  125 kg
Olajok, zsírok:  965 kg
Vegyes műanyag, 
festék maradékok és veszélyes 
csomagolási anyagok:  8040 kg
Összesen:  13 690 kg

Börcsök Mária

Cselenyák Imre-est
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Szent Mihály napján 
a népi hagyomá-

nyok felelevenítése régi 
tradíció a Zrínyi Ilona 
Óvodában. A gyermek-
programokat kiegé-
szítve az idén először 
az egész várost meg-
szólítva népzenével, 
néptánccal, tábortűzzel 
idéztük meg Szent Mi-
hály napját. Szeptem-

ber 26-án különleges nap várta a Zrínyi óvodába érkezőket: 
népi játékok és vásári hangulat, csujogatós mulatságba 
csöppenhettek a gyerekek. A Mihály napi vásáron az ovisok 
csuhéból készített virágot, posztótermékeket, bőrtárcát és 
pogácsákat is vásárolhattak játékpénz elle-
nében. A vásári forgatag után táncház vette 
kezdetét. Szeptember 27-én az ország szá-
mos pontján, így Dorogon is meggyújtottuk 
a Szent Mihály napi máglyát, amelyet több 
százan álltak körül az Otthon téren, ahol 
mindenki igazán otthon érezhette magát. Dr. 
Tittmann János köszöntőjében idézte meg a 
Mihály-naphoz kötődő hagyományokat, majd 
egy fáklya segítségével meggyújtotta a tü-
zet. A Zrínyi iskola Cantinela kórusa Kovács-
né Fódi Krisztina vezényletével színvonalas 
énekléssel és Partos Dorkának és Csipke 
Ágnesnek köszönhetően furulyaszóval ör-
vendeztette meg a szépszámú megjelentet. A 

művelődési házban pedig tálcákra halmozott lilahagymás-
kacsazsíros kenyér, szörpök és forró tea fokozta a hangula-
tot. A Sic Transit Folk Műhely koncertjére rengetegen voltak 
kíváncsiak, ahogy a Váralja Néptáncegyüttes három páro-
sának bemutatójára is. Vasárnap folytatódott a programso-
rozat. A művelődési házban tartották a 20 éve megalakult 
Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület találkozóját, amely kul-
turális esttel kezdődött a színházteremben.  Sasvári Katalin 
köszöntötte a német és dorogi egybegyűlteket, majd Szalai 
Ferenc egyesületi elnök foglalta össze az elmúlt évtizedek 
történéseit. Dr. Tittmann János polgármester az összetar-
tozás fontosságát hangsúlyozta beszédében. Gravírozott 
„üvegtéglákat” adott át az alapító tagoknak. A transzparens, 
szilárd alkotás egyfajta jelképe lehet a jövőbeni építkezés-
nek, kapcsolattartásnak és erősítésnek is.
A rendezvényt kulturális program színesítette.

M. T.

Rózsáné Kovács Éva ápolási igaz-
gató elmondta, hogy néhány 

héttel ezelőtt vettek részt a területi 
versenyen, amelyet Esz-
tergomban, a művese-
állomáson rendeztek 
meg. Tíz csapat indult a 
megmérettetésen, ahol a 
dorogi „Digitus Minimus” 
(= kisujj latin elnevezése) 
gárda az első helyen vég-
zett. – A csapatok verses 
bemutatkozása után az 
anatómiai ismereteikről 
kellett számot adniuk, de 
volt írásbeli szakmai teszt 
és műveltségi kérdéssor 
is. A versenyt Activity zár-
ta. A megmérettetésen a 
legjobbak a dorogiak – a 

csapat tagjai: Rózsáné Kovács Éva, 
Gerstmajer Terézia, Mirejder Beatrix 
és Majorné Papanecz Katalin – voltak, 

ezzel bejutottak a megyei döntőbe, ahol 
négy csapat versenyzett. Az oroszlányi 
megyei döntőn hasonló feladatok vár-

ták a szakdolgozókat, ame-
lyeket kiegészítettek a gya-
korlati vizsgával. A Szent 
Borbála Kórház képviselői 
az újraélesztést, az utcai 
görcsös roham ellátását és 
az ágyazás technikáját mu-
tatták be a zsűrinek, akik a 
legjobbra értékelték a do-
rogiak összteljesítményét.

A megyei verseny meg-
nyerésével jutottak be és 
nyerték meg az országos 
döntőt október 9-én a fővá-
rosban.

Madarász Tímea

SZENT MIHÁLY NAPJA: A MÁGLYA MELEGE KÖZÖSSÉGET KOVÁCSOLT

SZAKMA ÉS MŰVELTSÉG: AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN A DOROGI KÓRHÁZ 
DOLGOZÓI A LEGFELKÉSZÜLTEBBEK!

Az országos szakmai nővérvetélkedőt a dorogi Szent Borbála Szakkórház négy fős csapata nyerte meg október 9-én. 

Szakmailag és a műveltségükkel is kitűntek a dorogi szakdolgozók a Magyar Szakdolgozói Kamara által meghirdetett ha-

gyományos szakmai versenyen, amelynek területi és megyei döntője után országos szinten is a legjobbaknak bizonyultak.

SIKERES FOTÓPÁLYÁZAT

NYERTESEK: Akik megragadták a pillana-
tot
Kihirdettük a Szent Mihály napi fotópá-

lyázat nyerteseit. Dorog három általános 
iskolájának diákjai pályázhattak a szept-
ember 27-én megtartott Szent Mihály napi 
hagyományőrző rendezvényen készült ké-
peikkel. Számos jól megragadott pillanat-
kép érkezett a gyerekektől. 
Íme a nyertesek: Zrínyi iskola: Vass Ákos 

(különdíjat kapott: Lusztig Nóri), Eötvös is-
kola: Gaál Gergő, Petőfi  iskola: Mandl Or-
bán Vincent
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PÉNZADOMÁNY AZ 
ÓVODÁKNAK

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. pénzadományának 
(100-100 Eft) köszönhetően Dorog város mind-

három óvodájában, (Hétszínvirág, Petőfi , Zrínyi) egész-
ség- és környezettudatos élet kialakítását szorgalmazó 
programokat szervezhettek, valamint eszközöket vásá-
rolhattak.

Köszönjük Dorog Város Önkormányzatának az adomá-
nyozásban való közreműködését!

Köszönettel: 
Uitz Sándorné,Varsányi Ildikó, Szrnka Anna

óvodavezetők

INOX DAY, A HELYTÁLLÁS NAPJA

Október 17-én már hatodik alkalommal rendezték 
meg az INOX DAY - Helytállás napja akadályver-

senyt a kistérségi általános iskolák csapatai között.
A múlt évtől kezdődően egy esztergomi iskolát is meg-

hívnak a szervezők a megmérettetésre. Ebben az évben 
az Árpád-házi Szent Erzsébet iskola csapata szállt ring-
be.

A nagyszerű hangulatú, igazi ki-ki küzdelmeket hozó 
rendezvényt még az időjárás sem tudta elrontani. 

Eredmények:

1. Árpád-házi Szent Erzsébet
2. Eötvös
3. Zrínyi
4. Petőfi 
5. Tokodaltáró
6. Csolnok-Leányvár közös csapata

Fő támogató: Gordius Inox Kereskedelmi Kft.
Szervező: DNC Birkózó szövetség
Támogatók: Ifj. Molnár Albert, Rajos Szóda Kft. Puksa 

Cukrászműhely

17. SULISPRINT–SARPI FUTÁS

Szeptember 19-én Dorogon, gyönyörű napsütéses idő-
ben mintegy 1250  óvodás, iskolás és felnőtt sportoló 

vidám moraja töltötte be az Iskola utca és a Sportcsarnok 
környékét. 

A Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület és 
a Petőfi  Iskola immár 17. alkalommal rendezte meg a vá-
ros és környéke legnagyobb tömegsport rendezvényét, a 
Sulisprint-Sarpi futást. 

E nemes kezdeményezés fő támogatói - Dorog város ön-
kormányzata, valamint a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesz-
tő Alapítvány - révén a befutók emblémás pólót, valamint 
emléklapot, almát és üdítőt kaphattak ajándékba. 

A verseny résztvevőit a város polgármestere köszöntötte, 
aki  nyugdíjba vonulása alkalmából emlékplakettet nyújtott 
át Waldingerné Györgyei Ildikó testnevelőnek, aki a kezde-
tektől aktívan részt vett a futások szervezésében. 

Dr.Tittmann János indította az egyik legnépesebb mezőny, 
a felsős lányok 2012 m-es rajtját.

A Sulisprinten 14 kategóriában, 600-2000 és 4000 m-es 
távon több, mint 1200 versenyző mérte össze futóteljesít-
ményét. A futónap legkedvesebb színfoltja a Kézenfogva fut 
a család mezőnye volt, ahol óvodások és szüleik együtt tel-
jesítették a 600 m-es távot. 

Idén a szervezők versenyt hirdettek az intézmények peda-
gógusai részére is, akik a lefutott kilométerek alapján nyer-
hették el a legsportosabb intézmény címet.

A  közös visszaszámlálás után elrajtoló futókat népes ba-
ráti és szülői szurkolótábor is buzdította.

A 17. Sulisprint–Sarpi utcai futóverseny befutó listáját 
a Petőfi  iskola honlapján valamint facebook oldalán lehet 
megtekinteni. 

DOROGI MAGAZIN A DOROG.HU-N

A dorogi magazin szeptembertől elérhető a www.
dorog.hu-n keresztül is, így bármikor megnézhetik a 

legfrissebb műsorokat azok is, akik a televíziós időpontok-
ban nem tudnak a képernyő elé ülni. A dorogi magazin két-
hetente új műsorral jelentkezik. November 11-én és 25-én, 
illetve decemberben 9-én és 23-án már láthatóak lesznek a 
friss adások a www.dorog.hu-n.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában, Felelős kiadó: dr. Tittmann 
János polgármester, Főszerkesztő: Madarász Tímea, 
Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Telefon: 33/431-299, E-mail: 
varosmarketing@dorog.hu, Következő lapzárta: 2014. december 1. 
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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SIKERKOVÁCSOK – BEMUTATJUK BONA GÁBOR GERGŐT, 
A DOROGI KÉZILABDÁSOK EDZŐJÉT

Bona Gábor Gergő aktív kézilabdás pá-
lyafutását 20 évvel ezelőtt Dorogon 

kezdte, majd 3 éve visszatért városunkba, 
hogy a Dorogi Egyetértés Sportegyesület ke-
retein belül edzőtársaival a kézilabdás lányok 

sikerhez vezető útját segítse.

Milyen sikerekről, eredményekről számolhatunk be az 
elmúlt időszakból? 

Amióta itt vagyok, a női kézilabda felszálló ágban van vá-
rosunkban, amely mindenképp siker. Tavaly a junior csa-
pattal megnyertük az NB-II-es bajnokságot, ami mind idáig 

egyszer történt női vonalon Dorogon. 
Amikor a felnőtt csapatomat átvettem, 
úgy tűnt, kiesnek az NB-II-ből. Végül 
sikerült benn tartani őket, három éve 
már a középmezőnyben végeztünk, 
tavaly pedig ötödikek lettünk.

Kiket tart a legsikereseb-
beknek? 

A 95-ös és 96-os születésű 
játékosaimmal rengeteget munkálkodtunk, most 
már ott tartunk, hogy ők felnőtt szinten rendkívül 
meghatározóak. A feltörekvő generáció egy domi-
náns tagja, Csombók Brenda tavaly a felnőtt gól-
lövő lista harmadik helyén végzett. Törőcsik Zsófi a 
és Sárosi Nanetta szintén a felnőtt csapat oszlopos 
tagjai.

A kiváló eredmények egyértelműen a fejlődés je-
leit mutatják. A jövőben is hasonló stratégia 
folytatódik?

Igen, a junior csapatban most a csapatépítés és 
a fejlődés a cél, amelyhez rengeteget kell játsza-

niuk. Azért is érdemlik ezt meg, mert tavaly Klagenfurtban 
egy nemzetközi tornán második helyezést értek el. A felnőtt 
csapattal a negyedik helyet célozzuk meg, de titokban a do-
bogóban bízunk. Erre húsz éve nem volt példa, hogy ez sike-
rül-e, majd a szezon végén kiderül, mi mindent megteszünk 
ennek érdekében.                                                                  T.N.

REBEKA A VILÁG LEGJOBB 
KÜZDŐI KÖZÖTT 

A dorogi versenyzőket 
is felvonultató kertvárosi 
Fighting Kempo sporto-
lója, Szendrei Rebeka a 
Riminiben megrendezett 
Wako Kick-Boksz Junior 
Világbajnokságon ezüstér-
met szerzett K1 verseny-
számban a 60 kg-osok kö-
zött. A világbajnokságon 60 
ország 2000 indulója közül 
bizonyult az egyik legjobb-
nak. Edzője a dorogi Po-
korni Gábor, aki elmondta, 
hogy októberben a Sziget-
szentmiklóson megren-
dezett Wako Kick-Boksz 

Nemzetközi Versenyen szintén nagyszerűen szerepelt 
a Fighting Kempo csapat. A dorogi Kovács Adél 17 éve-
sen a K1 felnőtt 55 kg-os kategóriában második helye-
zett lett. Nagy Dominik K1 junior 71 kg-ban aranyér-
met szerzett. Szendrei Rebeka 16 évesen a K1 felnőtt 
kategóriában a 60 kg-osok között első lett. November 
15-én rendezzük meg a K1 gálát Esztergomban, ame-
lyen több dorogi fi atal is megméreti magát. – zárta Po-
korni Gábor. 

TENISZ SIKER: HÓNAPOK 
ÓTA A DOBOGÓN

Flórián Márk megnyerte a Siófokon 
megrendezett nyárzáró országos tenisz 
versenyt. Egyéniben, illetve csapattársá-
val párosban is diadalmaskodott. A dorogi 
fi atalember jelenleg a Nyergesújfalu gár-
dáját erősíti, akikkel a felnőtt csapatbaj-
nokságon 3. helyezést értek el. 

Legutóbb október közepén diadalmas-
kodott Flórián Márk, aki egy másik csa-
pattársával nyerte meg a tornát. 

FELHÍVÁS: KIÁLLÍTÁSSAL 
TISZTELGÜNK A 100 ÉVES  

DOROGI SPORT ELŐTT 
 Az elmúlt évtizedek kiemelkedő sportéletének állítunk emlé-
ket a december 5-én, a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Hely-
történeti Múzeumban nyíló kiállítással. A sporttörténet minél 
teljesebb körű bemutatása érde-
kében kérjük Önöket, hogy tárgyi 
emlékeiket, fotóikat bocsássák a 
múzeum rendelkezésére, hogy be-
mutathassuk a válogatást a nagykö-
zönségnek! 
Köszönjük segítő közreműködésü-
ket!
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SZÍNHÁZ BÉRLET
A BOLHA A FÜLBEN című színdarab nyitja meg 

a színházi évad előadásainak sorát. 
A Fogi Színház művészei november 17-én 19 órától 

mutatják be az első bérletes darabot a 
Dorogi József Attila Művelődési Házban.

2015-ben a Marica grófnő és a Délután a legjobb 
című előadások lesznek láthatók. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELÉRHETŐSÉGEI 

MEGVÁLTOZTAK. 

Jegy- és bérletrendelés: 33/737-930, 

e-mail: dorogikultura@dorog.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
Ingyenes korrepetálás minden héten, kedden és 
csütörtökön 15 órától. Korrepetáló pedagógus: Or-
mai Lászlóné. Elérhetőség:H-Cs:8-16;P:8-13.30 
Tel.: 431-170;0620/561-522
Ingyenes jogi segítségnyújtás: minden héten, szerdán 
16 órától, időpont egyeztetés szükséges.
Cím:Dorog, Hantken Miksa utca 8. 1. emelet.
Ügyvéd: dr. Szödényi Zoltán. Elérhetőség:H-Cs:8-
16;P:8-13.30 0633/431-170;0620/561-5226 
0620/561-5280

December 6. 10 óra, Otthon tér

MEGHÍVÓ
2014. november 12-én, (szerda) 10 órakor
a Dorogi József Attila Művelődési Házban 

tartják a
SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA rendezvényét

PROGRAM:
Ünnepi köszöntőt mond és az

ÉV SZOCIÁLIS DOLGOZÓJA DÍJAT átadja
Dr. Tittmann János

polgármester
 Ajándékműsort adnak:

Az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei és tanárai

MEGHÍVÓ

Dorog Város Képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom városunk lakóit

2014. november 27-én (csütörtökön) 

16 00 órai kezdettel,

a Polgármesteri Hivatal „A” épületének dísztermében
megrendezésre kerülő 

KÖZMEGHALLGATÁSRA

Napirend: 

1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetése teljesítéséről. 

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi felújításairól,  
beruházásairól. 

3.) Tájékoztató a 2015. évi tervekről.

4.) Egyebek

A Közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel 

várunk.

        
    Dr. Tittmann János sk. 
     polgármester

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Dorogiak!Kedves Dorogiak!

Tisztelettel meghívom Önöket Tisztelettel meghívom Önöket 
2014. november  29-én a 

Hősök terén 17.00 órakor kezdődő


