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Az Idősek Világ-
napját ünnepelte 
városunk

Dorogon választották meg  
Komárom-Esztergom megye szépét

Az Idősek Világnapját ünnepelte városunk 
szeptember 29-én. A Dorogi József Attila 
Művelődési Házban megtartott eseményen 
köszöntőt mondott dr. Tittmann János pol-
gármester, majd a népszerű páros Szolnoki 
Tibor és Zsadon Andrea könnyűzenei kon-
certjét hallgathatták meg az idősek Dorog 
város ajándékaként. Elhangzottak Huszka 
Jenő, Kálmán Imre és Lajtai Lajos zeneszer-
zők nagysikerű dalai. 

A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapít-
vány anyagi támogatásával a Zsigmondy kö-
zépiskola zsibongójában Zsigmondy-emlék-
helyet alakítottak ki. Az átadást szeptember 
12-én tartották az intézményben, amely az 

idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A 
jubileumra Borzók Anikó keramikus, az isko-
la régi tanulója Zsigmondy címert készített. 
A 9. évfolyam tanulói ünnepi műsort adtak a 
kiállítás megnyitón.

Zsigmondy emlékhelyet avattak 
a gimnáziumban

A Miss Alpok Adria Komárom-Esztergom 
Megye Szépe választást Dorogon rendezték 
meg szeptember 28-án. A Dorogi József Atti-
la Művelődési Ház színháztermében a Buda-
pest Jazz Orchestra muzsikája nyitotta meg 
a rendezvényt, majd köszöntőt mondott Po-
povics György, a megyei közgyűlés elnöke, 
dr. Tittmann János polgármester és Szekér 
Zoltán, a szervező Dorog és Térsége Turiz-
mus Egyesület elnöke. 

A Miss Alpok Adria Szépségverseny Olaszor-
szágból indult 1988-ban, amikor megkoro-

názták az első Alpok Adria Szépségkirálynőt. 
A versenyen Olaszországból, Szlovéniából, 
Németországból, Horvátországból, Auszt-
riából, Magyarországról, Svájcból és Szlová-
kiából vettek részt szépségek. 

2010-ben a Miss Alpok Adria Szépségver-
senyt a szervezők hazánkban kibővítették a 
Megye Szépe választással, így létrehozva a 
nagyszabású nemzetközi rendezvényt. 

Szeptember 28-án a Komárom-Eszter-
gom megyei döntőn tíz lány versenyzett 
a koronáért: Varjú Sandra, Lácza Loretta 

Lilla, Kalmár Nikoletta, Kutacs Evelin, Fü-
löp Krisztina, Dobronyi Kitti, Büki Melinda, 
Dombi Alexandra, Mikite Vivien és Szvétecz 
Klaudia.

A zsűri tagjai voltak: Vanyóczki Brigitta 
make-up artist, a Miss Alpok Adria 2016 ki-
rálynője, Galgóczi Vivien szépségkirálynő, 
Hudák Mariann Mesterremek Díjas viselet-
készítő, Gyulai Krisztián többszörös fitness 
magyar bajnok, Rizner Hedvig, a Colway 
Hungary Kft. cégvezető-tulajdonosa és Ma-
gyarics Gábor, a Dunamente Konzorcium 
vezetője. 

Az elegáns rendezvényen a lányok bemutat-
kozása és különböző ruhákban való megje-
lenése mellett Gájer Bálint, a swing hercege 
lépett fel. 

Az esemény zárásaként, a zsűri döntésének 
értelmében a közönségdíjat Büki Melinda 
vehette át, míg Komárom-Esztergom Me-
gye Szépe, aki az országos döntőn képviseli 
majd szűkebb hazánkat Dobronyi Kitti lett. 
A második helyezettnek Büki Melindát, a 
harmadik helyezettnek pedig Fülöp Kriszti-
nát választotta a nívós zsűri. 
Fotó: Tücsök György
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Hármas jubileum  
testértelepülésünkön, Zsérén

2019. 09. 04.
Dorog Város Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY  
BEFEJEZŐDÖTT A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS  
ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE  DOROGON

Testvértelepülésünk, Zsére község önkor-
mányzatának meghívására Dorogról hivata-
los delegáció utazott a felvidéki településre, 
hogy részt vegyen a zsérei falunapok hivata-
los programjain szeptember 15-én. A Szent 
Miklós katolikus templom felszentelésének 
80. évfordulója alkalmából ünnepi szent-

misén vett részt a küldöttség. A Reménység 
emlékmű felavatásának 25. évfordulója al-
kalmából köszöntőt mondott Zsére polgár-
mestere, Zsebi József és dr. Tittmann János 
polgármester. A Reménység emlékműnél 
tiszteletadásuk jeléül koszorút helyeztek el a 
települések vezetői. 

A szeptemberi iskolakezdésre megvaló-
sult a Zrínyi Ilona Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése, és átadták az 
intézményt az ott tanuló több mint 300 
gyermek és pedagógus számára. A Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében TOP-3.2.1-
15-KO1-2016-00019 számú és “Energe-
tikai korszerűsítés a Zrínyi Iskolában 
Dorogon” című projekt megvalósítására 
150.000.000 forint európai uniós támoga-
tást nyert Dorog Város Önkormányzata.
A korszerűsítési munkák célja a minél na-
gyobb üzemeltetési költség megtakarítá-
sának elérése volt, melynek során komplex 
(utólagos hőszigetelés és napelemes rend-
szer kiépítés) épületenergetikai fejlesztést 
végeztetett el az önkormányzat a nagyfokú 
energetikai hatékonyság növelése céljából. 
A projekt közvetve hozzájárul az országos 
szintű energiaellátás biztonságának növe-
léséhez, az energiafelhasználás és a kör-
nyezeti károsanyag kibocsátás és üvegház-
hatású gázok csökkentéséhez, valamint a 
környezettudatos gondolkodás erősítéséhez 
az önkormányzati intézményekben az esé-
lyegyenlőség szempontjainak fokozottabb 
érvényesülése mellett.

A beruházás alapvető célja a 2012/27/EU 
irányelv szerinti energiahatékonysági, illetve 
a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló ener-
gia részarányra vonatkozó kötelezettségek 
tagállami teljesítése volt a projekt megvaló-
sításán keresztül, szem előtt tartva, és meg-
felelve a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet előírá-
sainak. 

A beruházás megvalósulásával csökken az 
ország ÜHG kibocsátása, és növekedik a 
megújuló energia részaránya is. A megújuló 
energia alkalmazásával a környezetterhelés 
csökken, ezzel is védve környezetünket.

A munkálatok során elvégzésre került az épü-
let homlokzatának utólagos hőszigetelése, és 
sor került a nyílászárók cseréjére a napele-
mes rendszer telepítése mellett.

A beruházás részeként a főbejárat akadály-
mentessé vált és a földszinten kialakításra 
került egy mozgáskorlátozott vizesblokk is.

A korszerűsítés elkészülte után a nevelé-
si-oktatási intézmény éves üzemeltetési, kar-
bantartási, és fenntartási költsége csökken, 
valamint az épület esztétikai megújulása a 
városrész arculatának pozitív irányú megíté-
léséhez is hozzájárul.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén 
belül valósult meg.

Európai Nyelvek 
Napja az Eötvösben

Az Eötvös iskolában megünnepelték az Eu-
rópai Nyelvek Napját. Köszöntőt mondott 
Vig Attila igazgató, majd az osztályok kiskö-
zösségei az idegen nyelvek sokszínűségéről, 
jelentőségéről szóló műsort adtak elő az in-
tézmény aulájában. 
A strasbourgi Európa Tanács kezdeményezé-
sére 2001 óta ünnepeljük a Nyelvek Európai 
Napját szeptember 26-án.
Az esemény az Európa Tanács 47 tagálla-
mának 800 millió lakosát buzdítja további 
nyelvek tanulására, bármilyen korban, az 
iskolában és azon kívül is. Az Európa Tanács 
meggyőződése, hogy a nyelvi sokszínűség a 
kultúrák közötti jobb megértés biztosításá-
nak eszköze, továbbá kulcsfontosságú eleme 
kontinensünk gazdag kulturális örökségé-
nek, ezért elkötelezett a többnyelvűség tá-
mogatása mellett Európa egészében.

Hadjárat a cigaretta-
csikkek ellen
A cigarettacsikkek környezetszennyező ha-
tásáról számtalan tanulmány született már. 
Ezekből megtudhatjuk, hogy 1 darab csikk 
több ezer káros vegyületet tartalmaz, va-
lamint azt is, hogy 1000 liter(!) vizet képes 
beszennyezni, azt is, hogy elbomlási ideje 
10-15 év, és valószínűleg ekkor sem tűnik el 
teljesen, hanem mikroműanyagként tovább 
szennyezi környezetünket. Nem véletlen hát, 
hogy a szakemberek a legszennyezőbb anya-
gok közé sorolják. 
Több környezetvédő szervezet is igyekszik 
felvenni a harcot a csikkek eldobálása ellen, 
így a dorogi BEBTE „Szemétirtók” néven te-
vékenykedő csoportja is.
A Szemétirtók révén Dorogon is több helyen 
(pl. a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban, a Nipl 
Stefánia Uszodában és a Polgármesteri Hiva-
talban) beszerezhető már a felvételen látha-
tó, tisztítható, számtalanszor felhasználható, 
tökéletesen záródó csikkgyűjtő. Ez lehetővé 

teszi a dohányosok 
számára, hogy szeme-
tüket eltéve, azt a leg-
közelebbi gyűjtőig ma-
gukkal vigyék anélkül, 
hogy beszennyezné 
ruhájukat, táskájukat.  

Lieber Tamás
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Felavatták a GMD Cast 
Hungary Kft. dorogi gyárát

Gyáravató ünnepséget tartottak szeptember 13-án a Dorogi Ipari 
Parkban. A járműipari alkatrészeket gyártó GMD Cast Hungary Kft. 
dorogi öntödéjében gyárlátogatásra is várták az érdeklődőket.
Dorog Város Önkormányzata nevében Jászberényi Károly önkor-
mányzati képviselő és Dankó Kristóf főépítész megtekintették az 
üzemet, majd Jászberényi Károly, a cég elnökének, Alain Marti-
neau-nak a városvezetés és dr. Tittmann János polgármester ne-
vében is köszönetét fejezte ki, hogy a vállalat a Dorogi Ipari Parkot 
választotta. A városvezetés ajándékaként átnyújtotta a városházát 
mintázó bronz kisplasztikát. 
A francia cég 240 új munkahelyet teremtett, a gyárban a legmoder-
nebb gépekkel, robotizált technológiákkal állítják elő az alkatrésze-
ket. A dorogi gyár igazgatója arról tájékoztatta az ünnepségen részt-
vevőket, hogy az üzem bővítése napirenden van, így hamarosan 
újabb négyezer tonnás gépek érkeznek Dorogra. 
A francia GMD-csoport Dorogon 14,5 milliárd forint értékű beruhá-
zást valósított meg, amelyhez a kormány 2,9 milliárd forint vissza 
nem térítendő készpénztámogatást nyújtott.
A gyáravató ünnepségre délután került sor, ahol Alain Martineau, a 
GMD Group elnöke, dr. Völner Pál államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miu-
tán üdvözölték a dorogi beruházást, szalagátvágással avatták fel az 
új gyárat.

Testületi hírek
Dorog Város Képviselő-testülete szeptember 27-én az alábbi napi-
rendekről döntött
A testületi ülés előtt Baranyai Lőrincet köszöntötték abból az ap-
ropóból, hogy Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése „Komá-
rom-Esztergom Megyéért” kitüntető díjat adományozott a Komá-
rom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége részére, 
illetve a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke a Komá-
rom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége korábbi 
elnökének – Baranyai Lőrincnek – a megye horgásztársadalmáért 
1995-2019 között végzett áldozatos tevékenységéért Elismerő Okle-
velet adományozott.
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését fejezte 
ki Baranyai Lőrincnek a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegye-
sületek Szövetsége leköszönő elnökeként végzett  munkájáért.
Napirend: 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb események-
ről 

2.) Dorogi József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosí-
tása 

3.) A napelem-park megvalósítására kijelölt Dorog, 0294/4. hrsz. 
alatti külterület ingatlan megosztása (minősített többség)

4.) Napelem-park létesítése a Dorog, külterület 0294/4 hrsz-ú terü-
leten 

5.) Beszámoló a 2018/2019-es szünidei gyermekétkeztetésről 
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a város 
hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők 
által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján olvas-
hatják. 

Dorog levegőjének minőségéről
A Környezetvédelmi Mérőközpont tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
létszámhiány miatt nem tudnak napi jelentéseket küldeni. 

A határérték átlépésekkel kapcsolatban természetesen továbbra is azonnali 
tájékoztatást kap a Polgármesteri Hivatal. Szeptember 28-ig határérték túllé-
pés nem történt Dorogon (a mért kéndioxid, nitrogéndioxid, szénmonoxid, 
ózon és ülepedő por tekintetében).  

A Zrínyi iskolába járó gyerekek, tanárok 
energetikailag korszerűsített, megszépült 
intézményben kezdhették meg az idei tan-
évet. Sitku Pál főigazgatót kérdeztük az 
első hetek tapasztalatairól.
Hogyan kezdődött a tanév a Zrínyiben?
Boldogok vagyunk, hogy megszépült 
épületben kezdhettük a tanévet. A külső 
megújulást követően számos szülő felaján-
lotta segítségét iskolánk további csinosí-
tásához. Köszönjük a városvezetésnek és 
mindenkinek, hogy iskolánk energetikai 
korszerűsítése minőségben és esztétika-
ilag is rengeteget ad a gyermekeknek és 
tanárainknak. A másik örömteli hír, hogy a 
tavalyi kompetenciamérések (6., 8. osztály-
ban olvasás-szövegértés és matematika) 
eredményeként iskolánk 185 hellyel végzett 
előrébb az országos ranglistán, mint 2017-
ben, ezzel az esztergomi tankerületben a 
legjobban teljesített a Zrínyi (legjobbiskola.
hu). Hazánkban mintegy 3000 állami fenn-

tartású általános iskola működik, ebből 
542. a Zrínyi. 
Úgy tudom, célja az iskolának, hogy a környe-
zettudatos, egészséges életmódra nevelésre 
még nagyobb hangsúlyt helyezzen ebben a 
tanévben?
Való igaz. folytatódik nagy sikerű progra-
munk, a Menő Menza, amelynek szeptem-
ber 27-én volt az első akciónapja az új tan-
évben. Ugyanakkor több új kezdeményezés 
is beérett. A tanév elején diákönkormány-
zatunk, Révészné Gubík Anikó vezetésével 
– a papírgyűjtési akción túl - csatlakozott 
a Sulizsák – Göncölj a Földért programhoz, 
amelynek során a gyerekek láthatják az 
textíliák (ruhák, cipők) újrahasznosításá-
ban rejlő lehetőséget, ezzel is megvalósul 
a zrínyisek környezettudatos nevelése. 
Összesen 2794 kg ruhát gyűjtöttek az osz-
tályok, amelynek eredményeként mintegy 
140 ezer forint gyűlt össze. A pénzből a 
Zrínyi Napokat, a gyermeknapot és egyéb 

rendezvényeket finanszírozza majd a diá-
könkormányzat. A Richter Gedeon Nyrt. Do-
rogi Fióktelepétől szelektív hulladékgyűjtő 
edényezeteket kapunk (ahogy korábban 
az Eötvös iskola is), amelyek szintén a kör-
nyezettudatos nevelést szolgálják. Bízunk 
abban, hogy környezetünkért, megszépült 
iskolánkért mi is sokat tehetünk a gyerekek 
környezettudatossá nevelésével.

Környezettudatosan kezdték a megszépült  
épületben a tanévet
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FÓKUSZ - Kulturális szeánszra 
várták a fiatalokat

30 éves a Dorogi  
Nyugdíjas Egyesület
Jubileumi ünnepségre hívta-várta tagtársait és a térség nyugdíjas 
szervezeteinek vezetőit a művelődési házba a Dorogi Nyugdíjas Egye-
sület. Fülöp Zita elnök köszöntötte a több mint száz résztvevőt a szer-
vezet megalakulásának 30. évfordulóján. 
A Városi Nyugdíjas Egyesület, a sárisápi, a tokodi, a bajóti, az annavöl-
gyi, a táti nyugdíjas szervezetek vezetői mellett Erős Miklós, az ENÉKE 
elnöke is ajándékkal köszöntötte a dorogi szervezetet.
Jó hangulatú, évtizedes emlékeket idéző, tartalmas délután várt az 
ünneplőkre.

Másság, egyediség,  
tolerancia, szeretet a 
Petőfi óvodában
A Dorogi Petőfi Sándor Óvoda nyert a Közép-Dunántúli régióban az 
AUTMENTOR2019 pályázaton.
- Nem elég, ha „csak” szeretjük és nyugalmat biztosítunk, szeret-

nénk, ha fejlődhetne is nálunk az autista gyermek – mondta Var-
sányi Ildikó intézményvezető.

-  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Fo-
gyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ által kiírt pályázaton 
821 518 Ft támogatásban részesültünk. A pályázat célja a minő-
ségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megte-
remtése az autizmussal küzdő gyermeket integráltan nevelő 
köznevelési intézményekben, mely összeg pedagógus autizmus 
specifikus képzésére, mentor tanár segítségének igénybevételére 
és eszközfejlesztésre fordítható.

-  A szakmai igényesség és lelkiis-
meretes munkánk eredményes-
sége elképzelhetetlen lenne a 
kiváló feltételek nélkül, amelye-
ket a pályázaton felül teremtett 
meg nekünk  Dorog Város Ön-
kormányzata – tájékoztatott az 
intézményvezető.

Az Európai Kultúra Napja alkalmából a Közö-
sen Dorogért Egyesület kulturális szeánszra 
várta a dorogiakat a művelődési házba és a 
sörkertbe. A FÓKUSZ rendezvényen szerepet 
kapott a mozgókép, a fotóművészet, de volt 
könyvbemutató is. Az estet filmslágerek parti 
zárta. Az összművészeti találkozóra a koráb-
ban számos jó hangulatú rendezvénynek ott-
hont adó sörkertet újította fel az egyesület. 

Dankó József al-
polgármester és 
Cselenyák Imre 
író közreműködé-
sével mutatta be 
a könyvtár igazga-
tója, a könyv szer-
zője, Szabó-Berg-
hauer Zoltán a 
dorogi bányamen-
tő, Hám Kálmán 
életéről szóló, „Az 
Éjszakában mi 

hordozzuk a Fényt” című dokumentumre-
gényt. A művelődési ház konferenciatermé-
ben Fábri Zoltán Életjel (1954) című, Hám 
Kálmánról készült filmjének bemutatóját 
tekinthették meg az érdeklődők, amely az 
újonnan megjelent könyv egyfajta előzmé-
nyének tekinthető. 
A könyvbemutató után a Közöd által szerve-
zett fotópályázat eredményhirdetése követ-

kezett. A pályázatra dorogi vagy helyi kötő-
désű amatőr és profi fotósok műveit várták. A 
beérkezett műveket Végh Éva, Kapa Melinda 
és Kolonics Péter festőművészek, művészta-
nárok zsűrizték. Az Élet-jel kategória díjnyer-
tes alkotása Almási Edit „Forgó” című műve 
lett, a Dorogi hangulatok kategóriát pedig 
Szávai Lili „Rejtett jelenlét” című fotómontá-
zsa nyerte meg. A két első helyezett 50 ezer 
forint jutalomban részesült.
Az eredményhirdetés után a vendégek 
megnézhették az alkotásokat, melyekből 
kiállítást készítettek a sörkert falain. A ren-
dezvény zárásaként filmslágereket hallgat-
hattak a résztvevők, a jó hangulatot fokozta 
a sátorban vetített reklámfilm-bemutató.
A Közösen Dorogért Egyesület a FÓKUSZ – 
Fiatalok Kulturális Szeánsza (Legyen KÖZÖD 
hozzá!) című program megvalósítására 3,94 
millió forintos vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert (pályázat azonosító-
ja: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00270).
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A marienbergi főpolgármester, André Heinrich 
meghívására dorogi delegáció látogatott el 
abba a mesés szépségű Érc-hegységben meg-
búvó bányászvárosba, ahová 1947 nyarának 
végén a tragikus sorsú kitelepített dorogiak 
érkeztek, és végül új hazára is lelhettek.
A meghívás apropója egy rendezvény,  a ma-
rienbergi önkormányzathoz tartozó tündéri 
kistelepülés, Pobershau „Bergfest”-je volt, 
amelyet ötévente, immár 13. alkalommal 
rendeztek meg a bányászhagyományok 
ápolása jegyében. Az ennek keretében le-
bonyolított nagyszabású, színes felvonulást 
a szászországi televízió először közvetítette 
élőben. Látványos eleme volt a programnak a 
hegyekkel körülvett kisváros szinte valameny-
nyi épületének fénybe öltöztetése a föld alatti 
sötétség után vágyott világosság kifejezése-

képpen. Nem túlzás:  az egész tartományból 
érkeztek este a látogatók megcsodálni az új 
„Fény Városát”, amely erre a két napra felvet-
te a versenyt Párizzsal is a büszke címért. 
Mindezen sikeres hagyományőrző tevékeny-
ségért az egész térség felkerült az UNESCO 
világörökségi listájára, amelynek ünnepélyes 
kihirdetésére a közeli Freibergben került sor a 
Bergfest szombatján.
A delegáció megtekinthette azt a fafeldolgo-
zó üzemet – amely ma már többnyire múze-
umként üzemel -, de ez segített a bányászat 
megszűnése után munkahelyeket teremteni, 
másrészt apró kis fafiguráival életben tartani 
a bányászhagyományokat. Az üzem 1927-
ben kezdte meg működését, pont abban az 
esztendőben, amikor Dorogon átadták az új 
községházát. Ennek bronz makettjével kö-

szönte meg Dorog városa Marienbergnek a 
meghívást. Egyben gratuláció is volt ez az 
UNESCO elismerése előtt. Valamint emléke-
zés az éppen tíz esztendővel ezelőtt először 
Dorogon aláírt partnervárosi szerződésre.
Dorog azzal is tisztelgett a nagy sikerű rendez-
vény előtt, hogy külön standdal részt vett a 
fesztivál vásárán kínálva többek között a Do-
rogról elszármazott Lencsés Lajosról, a világ-
hírű oboaművészről Stuttgartban megjelent 
német nyelvű könyvet, valamint a kitelepítés 
70. évfordulójára megjelent magyar-német 
nyelvű monográfiát. Utóbbival köszönte meg 
városunk Thomas Wittignek, az előző polgár-
mesternek a partnerkapcsolatok kialakításá-
ért tett fáradozásait.
Búcsúzóul megkapta Dorog a legkedvesebb 
bányarémet, akivel csak valaha is találkoz-
hattunk. A vendégszeretettel teli látogatást a 
mindkét városban jól csengő bányászüdvöz-
lés zárta: „Glück auf!”

Dankó József

Látogatás partnervárosunkban, a világörökségi 
listára felkerült Marienbergben

Tisztújítás a Dorogi  
Ipartestületnél

A Dorogi Ipartestület tisztújító küldöttgyűlést 
tartott a Dorogi József Attila Művelődési Ház-
ban szeptember 17-én. Az ünnepi esemény 
nyitó akkordjaként Lőrinczné Csizmadia 
Katalin és Juhász Jusztina fuvolaművészek 
muzsikával örvendeztették meg a megjelen-
teket. 

Szűcs György, az Ipartestület elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, akik között üdvözölhet-
te az országos szervezet örökös tiszteletbeli 
elnökét is. 

A tisztújítás során egyhangú döntéssel tá-
mogatták a tagok, hogy – elismerve kiváló, 
kooperatív   munkáját - Szűcs György a kö-
vetkező években tovább folytassa elnöki te-
vékenységét. A szervezet testületeinek elmúlt 
évekbeli munkáját is elfogadták és bizalmat 
szavaztak a régi-új elnökségnek, bizottságnak 
is.

További információk a Dorogi Ipartestületről: 
http://www.dorogiipartestulet.hu/

Sikeresek a dorogi utánpótlás korú tenisze-
zőink a felvezető körversenyeken:
A Dorogi ESE Tenisz Szakosztály utánpót-
láskorú játékosok részére kiírt versenysoro-
zatban  játékosaink  kilenc érmet szereztek, 
ebből hét aranyérem, egy ezüstérem és egy 
bronzérem!

Leány 10 éves korosztály: 
 Sütő Bori 1 arany-,  1 bronzérem
 Faluvégi  Anna 1 aranyérem
 Molnár Zsófia 1 ezüstérem

Leány 14 éves korosztály: 
Csongrádi Viktória 2 aranyérem

Fiú 14 éves korosztály: 
Nemes Barnabás 1 aranyérem

Fiú 18 éves korosztály: 
Kolozsvári Barnabás 2 aranyérem

Felnőtt férfi  teniszverseny végeredménye: 
 „A” kategória bajnoka: Kiss Zoltán

II. helyezett: Kardos István
III. helyezett Dr.Faluvégi Zsolt

„B” kategória bajnoka: Szántai Máté
II. helyezett: Rezsőfi Péter
III. helyezett:  Gertner Tamás

A bányásznap tiszteletére megrendezett  ve-
gyespáros (Nyuszi kupa) eredménye:
I. helyezett : Tóth Regina-Telek Zsolt
II. helyezett: Dr. Sólyom Olimpia- Pánya Sándor
III. helyezett: Villányi Éva-Kecskés Péter
Alapító: Pallagi Imre, Pallagi Ilona.

Slavóczki Ferenc
tenisz szakosztályvezető

Dorogi Tenisz Szakosztály  
2019. évi eredményei
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Ha szeptember, akkor Dorogon a futásé a 
főszerep. A Sarpi-Dorog Futófesztiválon 
ezúttal is több százan húztak sportcipőt és 
győzték le a különböző távokat. 
Az óvodások kezdték meg a versenynapot. 
A Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion futó-
pályáján 300 méteren mérték össze ügyes-
ségüket. Őket az 1-2. osztályosok követték 
800 méterrel, majd a nagyobbaké volt a 
főszerep. Harmadik osztálytól a gimnázium 
negyedik osztályáig ugyanis már hosszabb 
távon, 1800 méteren indulhattak a sportos 
gyerekek. Minden résztvevő – a teljesítés 
öröme mellett – egyedi tervezésű pólót ka-
pott, a célban pedig rengeteg finomsággal 
várták a szervezők a befutó csemetéket.
A Szupermenza- Elamen Zrt. egészséges 
kóstolóval és ingyenes dietetikai szakta-
nácsadással készült a kilátogatóknak.  
Szeptember 14-én a felnőtteké volt a fősze-
rep. A városfutáson a kihívást keresők a 7 és 

14 km-en, a terepfutás szerelmesei a Gete 
Trail 16 km-es távjain találhatták meg szá-
mításukat. 
A futók biztonságáról a rendőrség, polgár-
őrség, a Dorogi Futókör, a Dorogi Kerékpá-
ros Egyesület és a Zsigmondy Vilmos gim-
názium önkéntesei gondoskodtak. 
Zöld verseny volt az idei Futófesztivál: 
• pohármentes – a frissítőpontokon nem 

adtak a versenyzőknek csomagolt élel-
miszert

• ballonos vízzel frissítettek
• újrahasználható útvonaljelölő szalagot 

használtak
• a versenyen keletkezett szemetet szelek-

tíven gyűjtötték
• minden tájékoztatót környezetbarát pa-

píron osztottak ki az iskoláknak és óvo-
dáknak

• egyedi érmet készíttetek az utcai futó-
verseny nevezőinek

Újra több százan a  
Futófesztiválon

Kerékpárral 
érkeztek az  
iskolába
Szeptember 22-én tartják az európai autó-
mentes napot, amelyhez idén már harma-
dik alkalommal csatlakozott Dorog városa. 
A Dorogi Sport és a Dorogi Kerékpáros Egye-
sület tagjai felhívást tettek közzé a település 
mindhárom általános iskolájában, mely 
szerint szeptember 20-án a gyerekek brin-
gával tekerjenek suliba.
A diákok reggel hat helyszín közül választ-
hattak, ahol az egyesület önkéntesei és a 
pedagógusok vártak rájuk. Ők gondoskod-
tak a biztonságukról, amíg az iskolába ju-
tottak, ahol a gyerekeket finom reggelivel is 
megvendégelték.
16 órától a Kerékpáros Egyesület tagjai kí-
sérték haza a gyerkőcöket a megadott útvo-
nalakon.
A délelőtt folyamán az Otthon téren ügyes-
ségi KRESZ-park várt több mint száz óvo-
dást. A gyerekek a rendőrség képviselőinek 
segítségével megismerkedhettek a kerékpá-
ros szabályokkal és ügyességi pályán mér-
hették össze tudásukat. A rendezvény vé-
gén mindenki finomságokkal tért vissza az 
óvodájába.

A Dorogi Egyetértés SE Kézilabda Szakosztá-
lya szurkolói ankétot szervezett az Intézmé-
nyek Háza dísztermében.
Vig Attila elnök bemutatta az új játékosokat 
(Pompor Anikó – kapus, Rideg Renáta – beál-
ló, Sütő Sára – jobbszélső, Balogh Vivien – át-
lövő, Kiss - irányító), majd beszélt a mintegy 
150 kézilabdást tömörítő szakosztály felépí-
téséről, szakembereiről. 
Hangsúlyozta, hogy a dorogi kézilabdás lá-
nyoknak hétről hétre félprofi és profi csa-
patokkal kell felvenniük a versenyt, ezért a 
sportág helyi feltételein szeretnének még ja-
vítani. Ehhez továbbra is várják a kézilabdát 
szeretők mindenfajta támogatását.
Bona Gergő vezetőedző - aki 10 éve irányít-
ja a csapatot - elmondta, hogy több mint 60 
edzést tartottak és 12 edzőmérkőzésen lép-

tek pályára a szeptember közepén megkez-
dődött bajnokságig. Bízik abban, hogy a Gula 
Gabriella erőnléti edző által diktált kemény 

felkészülési időszak meghozza gyümölcsét. 
Modern felfogásban állították össze az új ke-
retet. Filozófiájuk továbbra is az, hogy doro-
gi és környékbeli játékosok alkossák a keret 
nagy részét. Minden posztra tudtak új-régi 
játékosokat igazolni. Bizakodásra ad okot, 
hogy a dorogi csapat a mezőny legfiatalab-
bika az átlagéletkort tekintve. Ez jelentős 
fejlődési lehetőséget jelenthet a DESE-nek. 
Cél, hogy az idei után, jövőre, a 3. szezont is 
az NBI/B-ben kezdhesse meg a csapat, amely 
Európában a 10. legerősebb bajnokság.
Vig Attila bemutatta Géber Károly utánpótlás 
szakmai igazgatót. Az ankéton elhangzott, 
hogy „alközpontokat” hoztak létre Tokodon 
és Nyergesújfalun, hogy a térségből biztosít-
sák a dorogi kézilabda utánpótlását.

Európa 10. legerősebb bajnokságában  
bizonyítanak kéziseink
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