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KIEMELKEDŐ SIKER A 
KATONAI KÉPZÉSBEN

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium 12/C osztályos tanu-
lója, Sárosi Józsué elnyerte a Honvédelmi Minisz-

térium által kiírt Béri Balogh Ádám középiskolai ösztön-
díjat. Az ösztöndíjat mindösszesen 30 tanuló kapta meg 
az országból, akik tanulják a katonai alapismeretek című 
tantárgyat, illetve előző tanév végén legalább 4,5-es átla-
guk volt.  Az ösztöndíjakat Kun Szabó István vezérőrnagy 
adta át a Stefánia Palotában, majd egy közös ebéd során 
alkalom nyílt beszélgetni a hivatásos katonákkal.

Gratulálunk Józsuénak e szép eredményhez! 
Kívánjuk, hogy sikeres legyen a felvételije is a Zrínyi Mik-

lós Nemzetvédelmi Egyetemre. 

NYÍLT NAP A GIMNÁZIUMBAN

Nyílt napot tartottak a Zsigmondy Vilmos Gimnázi-
um, Informatikai és Egészségügyi Szakközépisko-

lában november 20-án délelőtt. A rendészeti és katonai 
pálya iránt érdeklődő nyolcadikos fi atalok, mintegy há-
romszázan különféle bemutatókat láthattak az udvaron, 
amelyeknél a tatai dandár katonái segítettek. Kézigráná-
tot ragadtak, megtanulták a rejtőzködés lehetőségeit. A 
művelődési házban pedig az elméleti tudnivalókról hall-
hattak a környékbeli általános iskolákból érkezett diákok.

ÉPÜLHET AZ AGÓRA ÉS AZ ÚJ 
BIRKÓZÓCSARNOK

Közmeghallgatást tartott dr. Tittmann János polgármes-
ter a városháza dísztermében november 27-én. A hall-

gatóságnak grafi konok segítségével mutatta be Dorog elmúlt 
16 évének gazdaságfejlődését, a költségvetési kiadások és be-
vételek alakulását. 

A vetítettképes beszámoló külön kitért az elmúlt esztendő 
beruházásaira, amelynek fókuszpontjában a megújult Gáthy 
Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum impozáns 
épülete áll. Az idei – a városhoz híven igen gazdag - ünnepi 
alkalmak bemutatása és a sportélet kiemelkedő eredmények-
ben bővelkedő eseménysorának bemutatása után szó volt a 
jövőről is. Májusban avathatjuk fel a Schmidt Sándor agórát 
Dorog szívében. A többfunkciós tér alkalmat adhat vásárok, 
koncertek rendezésére is, ugyanakkor parkolóhelyek biztosí-
tásával könnyíti majd a városlakók és a hozzánk érkezők éle-
tét. Lehetőséget teremthet majd – mobil eszközök segítségé-
vel – az extrém sportoknak hódoló fi atalok időtöltésére is.

A jövő év másik nagy beruházása a sporthoz kapcsolódik: 
energetikai-esztétikai megújulásra vár a városi sportcsarnok, 
amelyhez pályázati forrásokat vesz igénybe a város. A sport-
csarnok mellett – a jelenlegi kihasználatlan salakos pálya 
helyén újabb komplexum épül. A szép sikereket jegyző Doro-
gi Nehézatlétikai Club sportolói három szőnyeges, korszerű 
csarnokot kapnak. A létesítmény emeletén egyéb közössé-
gi terek kapnak helyet. A terület átrendezésével – a sídomb 
áthelyezésével, új medencetér kialakításával – nemzetközi 
edzőtáboroknak, versenyeknek helyet adó épület alakulhat ki, 
ifjúsági szállóval, étteremmel. A sportkomplexumot szintén 
pályázati pénzek bevonásával valósítaná meg a város.

Bár új adónemek kivetésének lehetőségét biztosította az ön-
kormányzatoknak a kormány, dr. Tittmann János kijelentette: 
„önkormányzati szándéktól vezérelt, Dorog lakosságát érintő 
áremelést nem tervezünk. Olyan pénzügyi politikát szeretnénk 
folytatni, amely a lakossági terheket nem növeli.”           M. T.
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Komárom-Esztergom megye 
kulturális, sport- és szellemi 

életének kimagasló személyiségeit 
immár tíz éve ismerik el a megyei 
Príma Díjjal. A jubileumon Önt is 
díjazták. 

-Meglepett, hogy engem is jelöltek 
a Príma Díjra, amelyről augusztus-
ban a 24 Óra megyei napilap hasáb-
jairól értesültem. Kellemesen érin-
tett. Az még inkább, hogy a három 
díjazott és a közönség díjazottjával 

egyetemben én is átvehettem a Jubileumi Príma Díjat. Egy-
fajta „életmű díjnak” is tekintem a plakettet, amely hosszú 
munkásságom elismerése.  
- A tíz jelöltet az idén is a megyei Príma Díjra a Válla-

lkozók Országos Szövetsége megyei szervezetének kuratóriuma 
választotta ki az ajánlások alapján. A megyében, a megyéért 
sokat tevőket ismerték el. Az Ön munkássága több szállal is 
belefonódott a megye orvos szakmai és kulturális életébe.

- Való igaz. 1957 szeptemberétől Dorogon dolgozom mint 
orvos, 1966 óta belgyógyász osztályvezető főorvosként és 
kórházigazgatóként. 1970-ben a dorogi és az esztergomi 
kórházak egyesítése után 1973-ig a két intézmény kórház-
igazgató főorvosa voltam. Évtizedek óta foglalkozom Dorog 
egészségügyének történetével (2012-ben megjelent a Doro-
gi Kórház 90 éve című könyvem), illetve a megyénkhez kötő-
dő képzőművészek alkotásainak gyűjtésével és munkássá-
gának felderítésével. Több kiadvány jelent meg írásaimmal. 

Ezek közül említhetem a dorogi születésű Koszkol Jenő, 
Rauscher György, és az esztergomi születésű Einczinger 
Ferenc festőművészekről szóló vagy a 2009-ben megje-
lent Kernstok Károly 1919-es nyergesi szabadiskolája című 
könyvemet. 
- A feldolgozó, összegző kiadványokkal hiánypótló értéket 

teremtett. Csaknem 300 alkotásból álló fotó és festmény 
gyűjteményét a megyében több helyen – Tatán, Esztergomban, 
Nyergesújfalun, Dorogon – is bemutatták az elmúlt években. 
A Príma-díj előtt milyen díjakkal ismerték el munkáját? 

- 1982 óta több díj tulajdonosa vagyok. Említésre érdemes, 
hogy 2004-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mának Minisztere „Kultúra Pártfogója” Címet adományozta. 
Műgyűjtői munkám elismerése, hogy szerepelhetek a 2012-
ben megjelent „Műgyűjtők Magyarországon a 18. század vé-
gétől a 21. század elejéig” című monográfi ában.  2013 óta 
Dorog Város Díszpolgára vagyok. Gondolom a VOSZ grémiu-
ma a fentieket mérlegelve ítélte oda a Príma Díjat.       M.T.

JUBILEUMI PRÍMA DÍJAT KAPOTT DR. ZSEMBERY DEZSŐ MŰGYŰJTŐ
Dr. Zsembery Dezső orvos-műgyűjtő vehette át - a Közművelődés kategóriában - a Jubileumi Príma Díjat október 30-án, 

a tatabányai Jászai Mari Színházban megrendezett Gálán. 

TÖK JÓ NAP VOLT A 
GYERMEKKÖNYVTÁRBAN 

Szent Már-
ton tisz-

teletére immár 
17. alkalom-
mal rendezte 
meg a lampio-
nos felvonulást 
a Petőfi  Sándor 
Óvoda. Mintegy 
négyszáz gyer-
mek és szüleik 
sorakoztak fel az óvoda udvarán. Az óvodások készültek a nagy 
napra. Csoportonként zenés-verses-dalos műsort adtak a fel-
nőtteknek, majd elindult a jószívű Márton püspök tiszteletére a 
mécsesekkel, lámpásokkal felszerelkezett menet.Hagyományainkhoz híven az idén is megrendez-

tük „tökös” napunk a Gyermekkönyvtárban.
A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt 

és kipróbálhattak jobbnál-jobb játékokat. Kígyózó sor-
ban türelmesen várakoztak a türelmes arcfestést ké-
rők. Sokan jöttek jelmezben, az asztal roskadozott a 
sütőtökből készült fi nomságoktól. A mindenszentek 
előtti délután jó hangulatban telt a gyerekek körében.

LAMPIONNAL VONULTAK MÁRTON 
PÜSPÖK TISZTELETÉRE

fotó: VOSZ.hu

DOROGI MAGAZIN A DOROG.HU-N

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

is, akik a televíziós időpontokban nem tudnak a képernyő elé 
ülni. A dorogi magazin kéthetente új műsorral jelentkezik. Dec-
ember 9-én és 23-án, illetve január 13-án és 27-én már látható-
ak lesznek a friss adások a www.dorog.hu-n.
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Az Erkel Ferenc Zeneiskola énekesei, kamarakóru-
sa és vonós-együttese bemutatta „A szorgalmas 

és a rest lány” című magyar meseoperát (Kálvin Balázs – 
Cselenyák Imre szerzeményét) Böjte Csaba ferences atya 
árvaházaiban. – Nagyváradon, Nagyszalontán és Déván ösz-
szesen 450 erdélyi gyermek élvezhette az előadást, meséli 
Farkas Rose-Marie, az együttes vezetője. Déván egy eskü-
vőn is muzsikáltak zeneiskolásaink Böjte atya kérésére.

- Mindenhol átütő sikerünk volt. Ezek a gyermekek még 
nem láttak zenés, magyar színpadi művet zenekari kíséret-
tel – mondta Kolozsvári Barnabásné, a vonós-együttes ve-
zetője. - Nem tudom ők tanultak-e többet tőlünk, vagy mi 
tőlük?  

A feszített tempójú utazás, előadások még jobban összeko-
vácsolták a szereplő növendékeket, tanárokat. – Kálvin Ba-
lázs a mű szerzője is közreműködött az előadásokon.

Egy kis történelmi múlttal való ismerkedés is belefért a 
programba. Különösen nagy élmény volt Vajdahunyadot lát-
ni, majd Gyulafehérváron ellátogatni a Hunyadi család sír-
emlékeihez. A diákok minden szempontból gazdagodva ér-
keztek haza az élményekkel teli útról.

ERDÉLYBEN IS BEMUTATKOZOTT A SZORGALMAS ÉS A REST LÁNY

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő - 
testülete 2014. évben, kiemelkedő munkája 

elismeréséül az „Év Szociális Dolgozója” díjat Bi-
hari Csillának, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Köz-
pont Idősek Otthona dolgozójának adományozta. 

A kitüntetett méltatásából kiderült, hogy Bihari 
Csilla hosszú évek óta kiemelkedő munkát végez a 
szociális gondoskodás területén. Munkáját elhiva-
tottan, lelkiismeretesen, magas szakmai színvona-
lon végzi. Szociális érzékenysége, empatikus kész-
sége, nagy-nagy türelemmel párosul. Példamutató 

munkája mintaként szolgál mások számára is. Kiváló kö-
zösségi emberként szabad idejét is feláldozva vesz részt az 
intézmény és a város rendezvényein, programjain. Sok éve 
hordja már a város ajándékát a 75 éven felüli időseknek és 
nemcsak aktív résztvevője, hanem kezdetektől motorja is az 
Idősek Világnapja vagy a Városi Karácsony lebonyolításának. 
Tevékenységét mindig a rászorulók iránti odaadás, tapintat, 
türelem és segítőkészség jellemzi. Kollégái számíthatnak 
mindennapi szorgalmas munkájára és bizalommal támasz-
kodhatnak szakmai hozzáértésére. 

A dorogi szociális ellátás területén közel 30 éven át végzett 
kiemelkedő, áldozatos munkája Dorog legszélesebb érte-
lemben vett értékeit gazdagította, megbecsültségét szol-
gálja. Bihari Csilla a fentiekben ismertetett több évtizedes 
munkássága elismeréseként vehette át az „Év Szociális Dol-
gozója Díjat”.  

A szépszámú megjelentnek ajándékműsort adtak az Erkel 
Ferenc Zeneiskola tanárai.

A Dorogi József Attila Művelődési Házban tartották meg november 12-én a Szociális Munka Napját. Ünnepi köszöntőt 

mondott dr. Tittmann János polgármester, majd átadta az Év Szociális Dolgozója Díjat Bihari Csillának. 

BIHARI CSILLA AZ “ÉV SZOCIÁLIS DOLGOZÓJA”

SZENDI ÁGNES ZENESZERZŐI SIKERE

A II. Újbudai Fesztivál programjában Shakespeare 
születésének 450. év-

fordulójára emlékezve „Tru-
badúrok Viadala” címmel ze-
neszerzői versenyt hirdettek. 
Ezen Szendi Ágnes a Dorogi 
Erkel Ferenc Zeneiskola ta-
nára 2. díjat nyert. A neves 
zsűritagok: Perényi Eszter – 
hegedűművész, Gonda János 
jazz zongoraművész és Rossa 
László zeneszerző volt. 

A gálán – 2014. november 
7-én Budapesten – a dalt is-
kolánk magánének tanára 
Gyöngyös Gyöngyike énekelte, 
a szerző Szendi Ágnes kísérte 
zongorán.

Demeterné Vilsicz Éva
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KÉT ÚJ KÖNYV JELENT 
DOROGRÓL

Az évfordulókban bővelkedő 2014. év 
könyvtermését két új kötettel gazda-

gítja Dorog Város Barátainak Egyesülete.
A Dorogi Füzetek 46. száma a tavasszal 

megjelent „Dorog a városiasodás útján” 
című könyvünk folytatása, második kötete. 
Alcíme szerint – „In memoriam I. világhá-
ború és Dorogi Bányakaszinó” – kijelöli azt 
a két tanulmányt, melyekhez számos fontos 
dorogi portrét kapcsolnak a kötet szerzői, 
Kovács Lajos és Menyhárt Csaba, elhe-
lyezve Dorogot a világégés történelmi fo-
lyamában, és meglepő kontraszként a helyi 
nagyszabású értékteremtés első látványos 
szakaszában. 

A Dorogi Füzetek 47. száma „A Szent Jó-
zsef Plébániatemplom katolikus közössé-
gének története” címmel levéltári és saj-
tóközlések, az évszázadok óta írt Historia 
Domus és anyakönyvek, egyházi kiadású 
szakkönyvek továbbá sok-sok adatközlő 
személy emlékeire támaszkodva készült. 
Az egyház históriája gyakran meghatározó 
szelete a helytörténetnek. Sok fontos, vá-
rosteremtő döntés, még több egyéni sors 
színhelye napjainkig a plébánia és templo-
ma, a hozzájuk kötődő szakrális terekkel, 
művészeti alkotásokkal, de legelsősorban 
az emberi szellem és jellem kiemelkedő 
alakjaival. 

Mindkét kötet adakozó támogatóink segítségével igazolja, hogy többet 
tudunk magunkról is, ha jobban ismerjük elődeinket.
 Kovács Lajos 

ÚJ HAZÁJUKBÓL ISMÉT 
HAZALÁTOGATTAK AZ 

ELSZÁRMAZOTT DOROGIAK

November 1-jén – csaknem két évtize-
de – mindig többen érzik úgy az egykori 

dorogiak közül, hogy haza kell térni, körül kell 
nézni a szülőföldön. A Dorogról elszármazottak 
találkozóján százegynéhányan vettek részt, a ta-
lálkozás boldog percei után megemlékeztek az 
örökre eltávozottakról is.
Kovács Lajos helytörténész vetített képes elő-

adás keretében mutatta a volt bányakaszinó 
épületének históriáját, a benne újjászületett vá-
rosi könyvtár felújításának éves történetét. Szólt 
emellett az évfordulókban gazdag 2014. év do-
rogi kiadványairól, az önkormányzat, Dorog Vá-
ros Barátainak Egyesülete és a bányászzenekar 
jubileumi könyveiről.

ELISMERTÉK AZ EÖTVÖS ISKOLA
 INNOVATÍV TANTESTÜLETÉT

Ünnepélyes tanúsítvány átadást tartottak november 4-én Budapesten, a 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban a TÁMOP 3.1.4 B projekt keretén be-

lül, amelyre az Eötvös iskola a nyár folyamán pályázatot nyújtott be. Az in-
novatív iskolákat megcélzó kezdeményezés lényege, hogy a már korábban is 
jó gyakorlatok kidolgozásával és megvalósításával foglalkozó tantestületek 
más intézmények számára hozzáférhetővé tehetik szakmai, módszertani fej-
lesztéseiket. A kedvező elbírálást követően átadták a Mentoráló intézmény cí-
met igazoló tanúsítványt Vig Attila általános intézményvezető-helyettesnek. A 
házigazdák hangsúlyozták, hogy a most kiemelt 299 intézmény büszke lehet 
azokra a fejlesztésekre, melyeket közkinccsé akarnak tenni, vállalva, hogy havi 
rendszerességgel, workshop-ok, hospitálási lehetőségek biztosításával átad-
ják tudásukat, ezzel is segítve más intézmények pedagógusai számára akár az 
előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítését is. 

A dorogi iskola két, nevelési programjában régóta kiemelt területen, a művé-
szeti nevelés és a testnevelés műveltségterületre kidolgozott szakmai anyagot 
- a tűzzománc technikát és a lábtenisz oktatás bevezetését segítő foglalkozá-
sokat – fog népszerűsíteni. A korábban már előminősített referencia intézmé-
nyi státuszt elnyert Eötvös iskolának adott újabb elismerés igazolja az innová-
cióra, folyamatos megújulásra törekvő nevelőtestület elkötelezettségét.   V. A.

ÖSZTÖNDÍJJAL 
TÁMOGATJÁK A 
TEHETSÉGEKET

Tehetségtámogató Ösztöndíj indí-
tásáról döntött a Dorogi Szénme-

dence Sportjáért Alapítvány november 
4-én. A városban a kiemelt sportágak 
utánpótláskorú versenyzőinek szóló 
ösztöndíjprogram célja, hogy segítse 
az ifjú sportolók további eredményes 
versenyzését, és a tehetségeket a vá-
ros egyesületeibe tartsa.

A csaknem 1 millió forintos keretösz-
szeg jelentős részét cégek, vállalkozá-
sok adományozták az alapítványnak.

Várhatóan még december hónapban 
kiírják a pályázatot a sportolók részé-
re, és a döntést követően 2015-ben 
kerülhet felhasználásra az ösztöndíj a 
támogatottak részére. 
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FOGADÓNAPOK

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2015. január 29-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja 
fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő december 
10-én (szerda), a polgármesteri hivatal B épületében 
tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon is elérhető: 
30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hó-
nap első keddjén 15 és 17 óra között, az Eötvös iskola 
földszinti tantermében tartja fogadóóráját.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő 
minden hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja 
fogadóóráit a Petőfi  iskolában. E-mail: jaszberenyi_
karoly@freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő december 
9-én (kedd), 17 és 18 óra között a Jobbik Irodában 
(Széchenyi ltp. 3/B.) tartja fogadóóráját.
WINKFEIN CSABA önkormányzati képviselő decem-
ber 15-én 16 és 17 óra között tartja fogadóóráját a do-
rogi MSZP irodában (Hősök tere).

TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete november 28-án az alábbi napi-

rendi pontokról döntött
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb esemé-
nyekről

2.) Dorog Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének III. ne-
gyedévi módosítása 

3.) Dorog Város Önkormányzata képviselő-testületének /2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő, 
bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának 
megállapításáról

4.) Beszámoló a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Általános Iskola működésének 2010-2014 közötti 
időszakáról

5.) A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Ál-
talános Iskola főigazgatója kinevezésének véleményezése

6.) Közszolgáltatási szerződés megkötése
7.) Tájékoztató Dorog Város környezeti állapotának változásáról
8.) Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése 
9.) Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv módo-

sítása
10.) A Kincstári Szervezet alapító okiratának módosítása
11.) A Kincstári Szervezet szervezeti és működési szabályzat mó-

dosítása
12.)  Megállapodások a Kincstári Szervezet és a gazdasági szerve-

zettel nem rendelkező önkormányzati intézmények között
13.)  Termőföld elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondás
14.)  A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz be-

nyújtott támogatási kérelmek véleményezése
15.)  Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2014-15. óvodai nevelési évre szóló 

munkaterve
16.)  Dorogi Petőfi  Sándor Óvoda 2014-15. óvodai nevelési évre szó-

ló munkaterve
17.)  Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2014-15. óvodai nevelési évre szóló 

munkaterve
18.)  A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány kuratóriu-

mi tagjainak és felügyelő bizottság tagjainak felülvizsgálata
19.)  Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és 

felügyelő bizottság tagjainak felülvizsgálata
20.)  Dorogi Kommunális Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és 

felügyelő bizottság tagjainak felülvizsgálata
21.)  Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi 

tagjainak és felügyelő bizottság tagjainak felülvizsgálata
22.)  Dorog Város Képviselő-testülete Pénzügyi, városfejlesztési Bi-

zottsági tagjának megválasztása
23.)  Bizottsági kültag eskütétele 
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. 

TÁMOGATÁSRA ÉRDEMES 
DOROGI SPORT

A gazdasági szféra és a dorogi sportélet találkozó-
ját tartották immár második alkalommal a Doro-

gi József Attila Művelődési Házban. A II. Üzleti reggelit 
ismét Dorog Város Egyesített Sportintézménye szervez-
te. Szekér Zoltán sportigazgató köszöntötte a több mint 
harminc környékbeli cég és a helyi sportegyesületek ve-
zetőit. Beszédében a gazdasági szféra és az egyre sike-
resebb helyi sportélet egymásra hatását mutatta be. Az 
egyre több fi atalt megmozgató sportrendezvények, léte-
sítmény fejlesztések generálják a gazdasági szféra még 
hatékonyabb működését is. Köszöntőjében vázolta az 
idén 100 éves dorogi sport helyzetét, majd az egyesüle-
tek vezetői – sorrendben Elzer István, Göbölös Gabriella, 
Puksa Ferenc, Vig Attila és Várhegyi Ferenc – mutatták 
be a sportszervezetek jelen eredményeit és terveiket. Dr. 
Tittmann János polgármester kiemelte a legfontosabb a 
tudás gyarapítsa és az egészséges életmód kialakítása 
már a legkisebb kortól elkezdve. Ehhez a közoktatás és 
létesítményfejlesztési – például készülhet a birkózók új 
többfunkciós csarnoka - stratégia ad alapot. 
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SIKERKOVÁCSOK: KISS ISTVÁN VEZETŐEDZŐ
ÉVRŐL-ÉVRE SIKERESEBBEK A DOROGI ÚSZÓK

Kiss István vezetőedző irányításával csaknem 60 ifjú úszó tehetség nevelkedik a dorogi Új-Hullám Sport-

egyesület berkeiben

Milyen ma a dorogi úszóélet? 
Úgy gondolom, hogy nagyon sokan va-

gyunk, a szülők lelkesek, hozzák a fi atalokat. 
Az egyesület sokat tesz az eredményesség 
érdekében, támogat a nevezési díjat illetően, 
sőt, nemrég sporttáskákat, úszófelszerelést 
kaptak a gyerekek.

Hogyan készülnek fel egy-egy versenyre?
Azokkal a gyerekekkel, akikben látunk fan-
táziát és tehetséget, versenyzőként foglal-
kozunk velük, megkeressük nekik a helyes 
versenytechnikákat. Ők többet úsznak, mint 
egy átlagos úszó, állandó terhelésnek vannak 
kitéve. Minden nap edzünk és versenyek is fo-
lyamatosan vannak.

A befektetett munka bizonyára meghozza gyü-
mölcsét. Milyen eredményekkel büszkélkedhet 
az egyesület?
Nagyszerű teljesítményt nyújtott Merész Ben-
ce a júliusban Szombathelyen megrende-

zett országos bajnokságon, ahol 
első helyezést ért el 100 méteres 
mellúszásban. Böszörményi Bogi 
is csak egy kicsivel maradt le az 
első helyről, 100 méteres pillangó-
úszásban második lett.
Hódmezővásárhelyen novem-
ber végén Böszörményi Boglár-
ka megnyerte a legeredményesebb női versenyző 
különdíját a 2004-es korosztályban. Boglárka első 
lett 50 méteres mell- és hátúszásban, második 50 
méteres pillangó- és gyorsúszásban, harmadik 
100 méteres pillangóúszásban. 
Merész Bence (2004) mindhárom mellúszó szám-
ban (50, 100, 200 m) aranyérmes lett, 100 méteren 
új évjáratos csúcsot állított fel. 

Mi a következő nagy megmérettetés? 
Hamarosan egy nemzetközi versenyre uta-
zunk. December közepén pedig Németország-
ban lesz verseny, oda négy úszót viszek majd

BUZÁNSZKY JENŐ A 
HALHATATLANOK KÖZÖTT

Buzánszky Jenőt bevá-
lasztották a Halhatatlan 

Magyar Sportolók Egyesületé-
be.

A Dorogon élő Buzánszky Je-
nőt és Nagy Tímeát választotta 
tagjai közé a Halhatatlan Ma-
gyar Sportolók Egyesülete. 

A november 11-én megtartott 
közgyűlésen az idén elhunyt Grosics Gyula és Sándor 
Károly helyére öt jelölt volt, Buzánszky és Nagy mel-
lett Kásás Tamás, Kovács István és Kovács Antal.

A labdarúgó Aranycsapat utolsó élő játékosát ille-
tően egyértelmű volt a támogató álláspont a közgyű-
lésen, ahol elhangzott, hogy a tagok feladata a sport 
népszerűsíte. 

Az egyesület – amelyet Halhatatlanok Klubja néven 
1991-ben a Magyar Sportújságírók Szövetsége hívott 
életre – 21 tagú.

A jelenlegi halhatatlanok: Balczó András, Darnyi 
Tamás, Egerszegi Krisztina, Faragó Tamás, Fenyvesi 
Csaba, Földi Imre, Gyulay Zsolt, Hegedűs Csaba, Ka-
muti Jenő, Kárpáti György, Keleti Ágnes, Kulcsár Győ-
ző, Magyar Zoltán, Polgár Judit, Rejtő Ildikó, Székely 
Éva, Török Ferenc, Vaskuti István, Wichmann Tamás, 
új tagok: Buzánszky Jenő, Nagy Tímea.

Az ünnepélyes beiktatást december közepén tartják. 

KAZAHSZTÁNBAN LETT 
VILÁGBAJNOK A DOROGI TÁJFUTÓ

Mucsi Mihály a tavalyi Európa-bajnoki cím megszerzését 
követően az idén a szeptemberben Kazahsztánban meg-

rendezett 17. Rádiós Tájékozódási Futó Világbajnokságon elnyert 
arannyal gazdagítja egyesületét. A sikersztori 8 éves korában 
kezdődött, amikor az ifi -VB-n második helyezést ért el Svájcban. 
Hazai versenyeken több aranyérmet, valamint országos bajnoki 
címet szerzett. Mucsi Mihály a VB-ről, a felkészülésről és arról 
beszélt, hogy dorogi lakosként miért a Tatai Sportegyesület tagja.

A Rádiós Tájékozódási Futás során az erdőben elrejtett ponto-
kat vevő készülékkel kell megtalálni a legrövidebb idő alatt tér-
kép és tájoló segítségével. Négy versenyszám van; az egyik ilyen 
a sprint, amelynek lényege, hogy rövidtávon minél rövidebb idő 
alatt, minél több pontot megtaláljunk. Én ebben a számban értem 
el első helyezést. 

A felkészülésem januárban alapozással kezdődik. Amikor az 
időjárási viszonyok már jobbak, akkor jön heti 
4-5 alkalommal a 8-12 km-es erdei futás. A 
versenyek hétvégén vannak, ha még időm 
engedi, tájfutó versenyeken is részt veszek a 
családommal. 

A rádiós tájfutásban a budapesti Puskás Ti-
vadar Rádióklub az egyesületem, Tatán pedig 
a tájfutó egyesület tagja vagyok. Velük igazá-
ból telefonon, interneten és a versenyeken 
tudom tartani a kapcsolatot, az edzéseket vi-
szont egyénileg kell megoldanom.
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VÉRADÁS

A Vöröskereszt helyi szerve-
zete véradást tart a Dorogi 

József Attila Művelődési Házban, 
2014. december 29-én (hétfőn). 
10.00-16.00-ig várják a véradó-
kat.

Várják az önzetlen segítőket!

A Crazy Dance Tánc Sportegyesület a Ritmuscsapatok Nyílt 
Őszi Kupáján,  a következő eredményeket érte el:
Szőllősi Szonja (manó korcsoportban) 1. hely, éves döntőn 

szintén 1. helyezett. Sziklai Roxána (mini) 3 hely, éves dön-
tőn 2. helyezett. Manó break trió: Kun Kevin Zoltán, Szabó 
Domonik, Takács Martin 1. helyezés.
Kovács Hanna (gyerek, kezdő) 9. helyezést ért el. Palla 

Henrietta (junior, kezdő) 8. hely. Szabó Cintia (junior, hala-

dó) 10. hely. Fülöp Enikő és Szabó Cintia (junior, kezdő) 5. 
helyezést értek el. A Crazy Dance T.SE junior lány csapata: 
Szabó Cintia, Balázs Mercédesz, Fülöp Enikő, Beták Edina, 
Csontos Letícia, Kopácsi Fanny, Nagy Anita, Palla Henrietta  
5. helyezést értek el.  
A Crazy Dance T.Se nevében megköszönöm dr. Tittmann 

János polgármester úr támogatását.
Bredókáné Kozák Anna vezetőedző

NAGY SIKERT ARATOTT A CRAZY DANCE AZ ŐSZI KUPÁN

Tisztelettel meghívom a 
75 éven felüli dorogiakat,  

a Dorogi József Attila Művelődési 
Házban

2014. december 10-én (szerdán) 
15 órakor megrendezendő

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE.
Ajándék műsort ad a dorogi 

Petőfi  Sándor Óvoda.
Dorog város képviselő-testülete 

nevében:
                       Dr. Tittmann János

                         polgármester


