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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Emlékeztünk hõseinkre
Arad gyertyái az erkölcsi példát világítják meg

Október 5-én emlékezett meg a város és a Dorogi Ör-
mény Önkormányzat az Aradon1849. október 6-án hajnal-
ban kivégzett 13 tábornokról és a Pesten golyó általi halál-
ra ítélt gróf Batthyány Lajosról. Az ünnepségen városunk
polgármestere, Dr. Tittmann János nemzeti gyásznapi meg-
emlékezését azzal kezdte, hogy a „legfájdalmasabb az len-
ne, ha be kellene ismernünk, hogy mindhiába szenvedte
meg nemzetünk az elbukott szabadságharcokat és forra-
dalmakat. Ha harcaink úgy buktak volna el, hogy még ma
sem élhetjük meg a szabadság kultúráját, mely az egyén, a
közösség és a nemzet szintjén is ugyanazt jelenti: önma-
gunk és természeti környezetünk harmóniájában megél-
jük az önkorlátozás szabadságát. Az a polgár szabad, aki
képes a szabad önkorlátozás és a szabad önkiteljesítés har-
móniáját megteremteni. Napjainkban egy újabb forrada-
lom és szabadságharc bukásának keserûségét éljük. Meg-
bukott a fülkeforradalom és az Európa ellen vívott szabad-

ságharc. Az értelmesség határait átlépõ, groteszk kifejezé-
sek elemeibõl épült kálvária lépcsõin botorkálunk. S le-
het, hogy az emberi tisztesség korlátján átbukva alázuha-
nunk a történelem megsemmisítõ ítéletének mélységébe.
Sosem volt még ilyen nemzeti gyásznap. Bukott forradal-
maink és szabadságharcaink ellenére volt miben megka-
paszkodnunk. Maradt okunk a büszkeségre. Mert bár a 48-
as harcnak sem voltak meg a sikeres végkifejlethez szükséges
nemzeti feltételei, de céljaink és emberi minõségünk érték-
ként fénylett a bukás romjai között. Ellenben éppen kudar-
caink tanulságaiból is épülõ emberi minõségünk bukik el,
ha baltás gyilkosokat kezdünk szabadon engedni. A fülke-
forradalom, az Európa ellen vívott szabadságharc groteszk
szóvirágok. Mint a romlás virágai, burjánzanak elvadult ker-
tünkben. A 18 év alatt nem volt olyan gyásznapunk, amikor
bocsánatot kellett kérni örmény barátainktól. Most ez

(Folytatás a 3. oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
2012. október 26.

Napirend elõtt a testület nevében dr. Tittmann János kö-
szöntötte Molnár Albert képviselõt 60. születésnapja alkal-
mából.

A két ülés közti beszámoló szerint a könyvtár felújításá-
ra beadott pályázat befogadásra került, jelenleg az irányí-
tóhatóság által jelzett hiánypótlások elvégzése van folya-
matban. A napirendet egy tartózkodással szavazták meg.

Két nem és egy tartózkodás mellett módosították a 2012.
évi önkormányzati költségvetésrõl szóló rendeletet.

Módosították a testület által alapított és adományozott
címekrõl, díjakról, elismerésekrõl szóló rendeletet. A ren-
delet módosításának indoka, hogy az éves rendezvénynap-
tár összeállításakor már ismertek legyenek a díjazottak és
az átadások idõpontjai. Eszerint minden évben november
elseje és november 30-a között várják a javaslatokat, majd a
decemberi ülésen döntenek arról, hogy kiket díjaznak a
következõ évben.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
vállalja köznevelési intézményeinek mûködtetését 2013.
január 1-jétõl. Ezen túlmenõen a városvezetés ismételten
kifejezte intézményrendszere fenntartására irányuló szán-
dékát is. Polonyi Zsolt képviselõ javaslatot tett egy köz-
hasznú alapítvány létrehozására, mely segítségével több-
letbevételt lehetne biztosítani az iskoláknak.

A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
aláírja a járási hivatalok felállításával kapcsolatosan elõké-

szített, a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízot-
tal kötendõ megállapodást.

Jövõre is térítésmentesen biztosítják a HPV elleni védõ-
oltás sorozatot a dorogi lakó – vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ leánygyermekek részére – akik 2013-ban töltik
be a 12. évüket. Ez jövõre 39 gyermeket érint.

Elfogadták a 2013. évi belsõ ellenõrzési munkatervet.
Egy beépítetlen önkormányzati terület értékesítésérõl is

döntöttek.
Három tartózkodással véleményezték a Dorogi Égetõmû Kör-

nyezetfejlesztõ Közalapítványhoz benyújtott támogatási kérel-
meket. A hét benyújtott pályázatból négyet fogadtak el: D3 Digital
Video Studio (Az épített és természeti környezet bemutatása és védel-
me), Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület (15.
Sulisprint-Sarpi futás), DOKI Petõfi Sándor Általános Iskola (Egész-
séges életmódhoz kapcsolódó mozgásfejlesztõ eszközök beszerzése),
DOKI Eötvös Általános Iskola (Környezeti neveléshez kapcsolódó
szabadtéri munkaállomás kialakítása).

Dorog Város Képviselõ-testülete 2012. november 29-én
16 órakor közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal „A”
épületében. A közmeghallgatás napirendje:

1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetése teljesítésérõl.

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi felújításairól,
beruházásairól.

3.) Tájékoztató a 2013. évi tervekrõl.
4.) Egyebek.

FOGADÓNAPOK
2012 novemberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. november 29. (csütörtök) 800-1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. november 29. (csütörtök) 800-1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. november 29. (csütörtök) 800-1200 óráig.

Képviselõk fogadóórái
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képvise-
lõ értesíti a választópolgárokat, hogy minden hó-
nap páros csütörtökén tartja fogadóóráját 14-16 órá-
ig a Petõfi iskolában, illetve e-mail-es egyeztetés után
más idõpontban is fogadja a hozzá fordulókat. A
cím: jaszberenyi_karoly@freemail.hu

MERÉNYI TAMÁS önkormányzati képviselõ min-
den hónap utolsó csütörtökén, 17:00 - 18:30-ig tartja
az Intézmények Házában, a volt szabálysértési elõ-
adói irodában tartja fogadóóráját. 2012. november
29-én várja a hozzá fordulókat.

Meghívó
Dorog Város Képviselõ-testülete nevében

tisztelettel meghívom városunk lakóit

2012. november 29-én (csütörtö-
kön) 16 00 órai kezdettel,

a Polgármesteri Hivatal „A” épületének
dísztermében megrendezésre kerülõ

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Napirend:

1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatá-
nak 2012. évi  költségvetése teljesítésérõl.

2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi fel-
újításairól, beruházásairól.

3.) Tájékoztató a 2013. évi tervekrõl.
4.) Egyebek

A Közmeghallgatásra minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Dorog, 2012. október 26.                 Dr. Tittmann János sk.
                                                                         polgármester
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Emlékeztünk hõseinkre
(Folytatás az elsõ oldalról)
is megtörténik velünk. De a remény nem hagy el minket.
Tudjuk, hogy egyszer lesz egy gyõztes forradalmunk és
szabadságharcunk, melynek végén nemes önérzettel kö-
szönthetjük a szabadság kultúráját megteremteni és meg-
élni képes polgárt. Önmagunkat.”

Dzsotjánné Krajcsir Piroska, a Dorogi Örmény Önkor-
mányzat elnöke tartott ezt követõen emlékezõ beszédet.
Kiemelte, hogy az aradi 13 kifejezte az akkori Magyaror-
szág társadalmi, etnikai sokféleségét. Egy zászló alatt egy
haza fiainak vallották magukat a harcosok. Bécsbõl nézve
lázadás volt ez, mely köztörvényes büntetést von maga után.
Majd az elnök asszony felidézte a fontosabb eseményeket,
tényeket, és a végkifejletet is, amikor 1849. augusztus 13-án
Világosnál az oroszok elõtt tették le a magyarok a fegyvert.
Bécsnek ez sértés volt. Ezért is kötél általi halált írtak elõ
legtöbbjüknek a katonához méltó golyó általi kivégzés
helyett. Haynau kezébe került a döntés, hogy miként ítél-
kezik a tábornokok ügyében. Október 4-én, az uralkodó
névnapján még amnesztiában reménykedtek a honvéd-
tisztek, de ehelyett kihirdették a kõkemény ítéleteket. Több-
ségüket kötél általi halálra ítélték, és kívánságuknak meg-
felelõen nem tölthették együtt az utolsó napot sem.

„Az események számos súlyos mondanivalót hordoznak
a mai ember számára is. Az egyik, hogy Gróf Vécsey Károly
apja - aki a császár oldalán harcolt – maga kérte, hogy fia
legyen az utolsó kivégzett, nézze végig társai halálát.
Vécseyt saját családja nem siratta meg. Emellett apja azt
üzente, örvend fia halálának, mert az a császár ellen mert
lázadni. Ideológiai, politikai törésvonalak mentén megosz-
tott társadalmunkban legyen intõ példa az öreg Vécseynek
az apai szeretetet felülíró, fanatikus császárhûsége. Ne en-
gedjünk a megosztó szirén hangoknak, melyek sötét in-
dulatokat igyekeznek generálni. Ne engedjünk azok aka-
ratának, akik egész csoportokat rekesztetnének kívül a tár-
sadalmon, etnikai, vagy ideológiai meggondolások alap-

ján. Ha ebben a gyásznapban van valami fenséges, akkor
az az, hogy Vécseynek már nem volt kitõl búcsút vennie,
ekkor Damjanich holttestéhez lépett, és bár korábban vol-
tak nézeteltéréseik, most az öröklét kapujában, a magyar
arisztokrata lehajolt és megcsókolta a halott szerb paraszti
ivadék Damjanich kezét. Korunkból nemcsak a hõsök, a
gesztusok is hiányoznak. Vécsey kézcsókja mutatja, hogy a
gesztus fontos erkölcsi tényezõ, gesztusok által marad egye-
nes a világ gyémánttengelye. Jó egy olyan világban élni,
ahol a tévedést beismerés követi, ahol a sértést követõen el-
hangzik a bocsánat kérés, és ezt nem tartja senki a gyengeség
jelének. Ahol egy gesztus értékû melléállást egy gesztus érté-
kû köszönet követi. Arad gyertyái az erkölcsi példát világít-
ják meg. Tanuljuk történelmünk nagy alakjaitól, és a széttö-
redezõ mai magyar valóságban addig nyújtsuk egymás felé
kezünket, amíg átér az ideológiai és gazdasági törésvonalak
szakadéka felett. Dzsotjánné Krajcsir Piroska Tolsztoj szava-
ival zárta beszédét: fogjunk össze mind, akik szeretjük a jót,
és legyen zászlónk a cselekvõ erény.”

Az aradi eseményekre emlékezõ dorogi ünnepségen
mindig jelen vannak az országos örmény elnökség tagjai
is. Most Avanesian Alexan Artin az Országos Örmény Ön-
kormányzat alelnöke érkezett Dorogra, hogy átadja az 1995-
ben alapított Kiss Ernõ-Lázár Vilmos emlékdíjat, melyet
olyan magyar személy kaphat meg, aki sokat tett az örmény-
ségért. Idén Dr. Tittmann János kapta ezt a kitüntetést, aki
szerint ez a díj a képviselõ-testületet illeti meg, mert õk
biztosították az örményeket szolidaritásukról és támogatá-
sukról egy testületi határozattal.

Az ünnepség második felében a Zrínyi iskolások meg-
rendítõ és egyben felemelõ mûsora következett. A gyere-
kek megidézték egyenként a vértanúk végsõ perceit, gon-
dolatait, utolsó szavait. Az énekes és néptáncos elemeket is
magába foglaló összeállítást Kovács Lajos címzetes igazga-
tó írta, Hubacsek Judit, Kovács Klára és Kovácsné Fódi Krisz-
tina tanárnõk tanították be.

56/56 címmel a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei
hozták el a forradalom és szabadságharc hangulatát a Hõsök
terére október 23-án. Az akkori történéseket a hétköznapi
emberek érzésein, sorsán, tragédiáin keresztül megidézõ
összeállítás tökéletesen illeszkedett a nálunk már megszo-
kott, politikai szónoklatok nélküli múltidézések sorába. So-
sem ideológiai útmutatót, hanem mindig személyes élményt

igyekeznek biztosítani a szervezõk az ünneplõknek. Váro-
sunkban közmegegyezés, hogy a közös ünnepeinket senki
sem sajátítja ki magának, és politikai hovatartozás ide vagy
oda, minden csoportosulás egy idõben, egy helyen helyezi
el koszorúját és hajt fejet a hõsök emléke elõtt. Ünnepeink
így válnak méltóvá történelmi hõseinkhez.

MaZsu

 MEGÉLT TÖRTÉNELEM
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Módos Péter, olimpiai bronzérmes, Lõrincz Tamás, olim-
piai ezüstérmes, Kiss Balázs világbajnok, Bácsi Péter Euró-
pa bajnok birkózók ültek a mûvelõdési ház színpadán,
Bacsa Ferenc, az utánpótlás vezetõje, a válogatott edzõje,
Bacsa Péter nemzetközi bíró, a magyar bírói bizottság el-
nöke, Sztruhács György, szövetségi kapitány kíséretében,
és lelkesen beszéltek sportpályafutásukról, a csúcsra veze-
tõ útról. A közönség soraiban foglalt helyet még Takács
Ferenc, aki a válogatott edzõje, Lõrincz Viktor, európai
bajnoki bronzérmes és a legújabb egyetemi világbajnok,
Kozák István.

Mindannyiukat az „Olimpikonok Dorogon” rendez-
vénysorozat keretében látta vendégül a „Birkózás városa”.
A kitüntetõ címet már két éve kaptuk, melyrõl megemlé-
kezett Dr. Tittmann János polgármester is köszöntõjében:
„Nem kell magyarázni, hogy miért szeretjük a birkózást:
tavaly a szakosztályok országos pontversenyét a dorogiak
megnyerték, legutóbb pedig Puksa Ferenc és Fekete Zol-
tán veterán világbajnoki bronzérmes lett, Rajos Csaba ve-
terán világbajnoki címet szerzett. A bajnokok példaképek
lehetnek bárki számára, aki-
ket lehet követni.”

A köszöntõ után video fel-
vételeken mutatták be
Lõrincz Tamás és Módos Pé-
ter életútját és elevenítették
fel a londoni olimpiai záró
meccsük legfontosabb pilla-
natait.

Azután a versenyzõké lett
a szó. Megtudhattuk, hogyan
vezetett az útjuk az éremhez.
Mennyit edzettek, ebbe ho-
gyan fér bele az iskola, a csa-
lád. Kiemelték a klubhûség fontosságát: mindegyik ver-
senyzõ a mai napig a nevelõ klubjánál van leigazolva.

Lõrincz Tamás ezüstérmes kezdte a beszámolók sorát. Meg-
tudhattuk, hogy hét évesen kezdett Cegléden birkózni, majd
13 évesen került Pestre, a Mr. Tus Birkózó Iskolába. A hirte-
len heti nyolc-kilenc edzés jelentette az elsõ mérföldkövet az
életében. A korosztályos versenyeken nem jöttek az eredmé-
nyek, de egy kitartó, munkás idõszak után, 2006-ban elõször
lett érmes juniorként. Újra csendesebb évek, és komolyabb
sérülések következtek a 2008-as pekingi olimpiáig. Ott nem
a várakozásoknak megfelelõen szerepelt. Újabb munkás négy
év vezetett Londonig. Ami nem volt könnyû számára, mert a
kvalifikációs változások nagyon megnehezítették a kijutást.
Súlycsoportonként 19 ember vehet részt az olimpián az egész
világból. Tamás Londonban élete legjobb formáját hozta, és
úgy alakult számára minden, ahogy már nagyon régen el-
képzelte. Itt kijött minden tudás, ami benne volt. Nagyon
örül az ezüstéremnek, a döntõnek, de bízik abban, hogy kap
lehetõséget a sorstól és magától is, hogy végre olimpiai ara-
nyat szerezzen.

Módos Péter családjában a birkózás hagyomány, a nagypa-
pa és a nagybáty is ezt a sportot ûzte. Szigetváron kezdett,
négy évesen, a nagypapa kezei alatt. A teremben nõtt fel, ott
is ragadt. Sosem erõltették számára a birkózást, talán ezért

Birkózók a színpadon
szerette meg. Nem szidták le, ha kikapott egy versenyen. A
család mindig mellette állt. 13 évesen került Pestre a sportis-
kolába. Mai napig Takács Ferenc, Sztruhács György és Bacsa
Ferenc készítik fel. Õk alapozták meg a mostani sikert is. Sok
sérülés érte õt is: már Pekingbe is kijutott, de vérmérgezés
miatt nem tudott elutazni. Hosszas rehabilitáció, váll és térd-
mûtét következett, egy évébe került, hogy visszatérjen a szõ-
nyegre. Sok bíztatást, segítséget kapott ez idõ alatt. Tavaly is
sérülések hátráltatták, de meglett az olimpiai kvóta. Nagy
reményekkel vágott neki Londonnak. Lõrincz Tamással
együtt úgy gondolják - akivel szinte testvérek, régóta szoba-
társak -, a mostani érem csak egy állomás a végsõ cél, az arany-
érem felé vezetõ fáradtságos úton.

Megszólalt még Bácsi Péter is, aki már húsz éve a Fradi
versenyzõje. Neki rosszabbul sikerült az olimpia, sérülés
miatt nem tudta sikeresen befejezni a szereplését, de remé-
li, hogy tud még érmeket szerezni.

A korai sikerek és az utána jövõ kudarcok túlélésérõl
beszélt Kiss Balázs világbajnok, aki sportos családban nõtt
fel. Édesapja vízilabdázott. Balázs a BVSC-ben kezdett, de

eleinte úszott, majd vízilab-
dázott, ám nem volt hozzá ér-
zéke. Mackós alkatú volt már
akkor is, és otthon játékból
szívesen birkózott. Így jutott
el 9 éves korában a birkózó
terembe. Hamar sikeres lett,
melyet szorgalommal ért el,
és talán fejlettebb is volt kor-
társainál, ami jó alapot adott
neki. 15 évesen már serdülõ
világbajnoki címmel büsz-
kélkedhetett. Ekkor dõlt el,
hogy élsportoló lesz. Kezdet-

ben nem ez volt a célja. Csupán az volt a fontos neki és
családja számára is, hogy mozogjon, csináljon valami egész-
ségeset, kerüljön jó közegbe, legyen jó fizikuma, és embert
faragjanak belõle. A felnõtt mezõnybe kerülve rá is csen-
desebb évek köszöntöttek, kemény, dolgos, szürke hétköz-
napokkal. Kezdetben nem jöttek az eredmények. Végül
2006-tõl ívelt felfelé karrierje. Ekkora alakult ki az igazi
magyar „rakkolós stílusa” is, mely az állóképességre ala-
poz. 2009-ben felnõtt világbajnok lett. Egy pechszéria mi-
att három olimpiáról maradt le, mindig az utolsó pillanat-
ban. Mégsem adta fel, már õ is készül a Rio-i olimpiára.

A sportolók után az edzõk oldaláról is megismerhettük
ezt a kivételes világot. Bacsa Ferenc vette át a szót, akit
Dorogon nem kell senkinek sem bemutatni: itt kezdett bir-
kózni, itt volt edzõ nagyon sokáig. Most már a fõvárosban
a Mr. Tus Birkózó Iskolában dolgozik. Visszaemlékezett
arra az idõre, mikor elkezdték „összeszedni” a gyerekeket
Kismóni tanár úr segítségével, és ennek köszönhetõen nõtt
ki a kezük alól Rajos Csaba, Puksa Ferenc, Gál Tamás,
Farnadi Péter, Kövecs Károly, Kismóni János. Ám az csak
egy dolog, hogy ki milyen birkózó, a lényeg, hogy ki mi-
lyen ember lesz, mire viszi az életben. Akiket felsorolt, azok
mind helyt állnak saját területükön.

(Folytatás a következõ oldalon)
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Október az
Idõsek Otthonában

Ünnepséggel kezdõdött számunkra a hónap. Az Idõsek
Világnapja alkalmából a polgármester úr köszöntött ben-
nünket a mûvelõdési házban. A köszöntõ után a város és a
környezõ települések nyugdíjas egyesületei vidám szóra-
koztató mûsorral és énekkel kedveskedtek.

Az Idõsek Otthonában a dolgozók egy fergeteges bált
szerveztek és így ünnepeltük az Idõsek napját és a szüre-
tet. Mindenki jól érezte magát, táncoltunk énekeltünk.

Köszönjük mindenkinek, aki azon fáradoznak, hogy
széppé varázsolják a napjainkat.

Az otthon lakóinak nevében: Jerola Mihályné Ilonka néni

A „ Pro Schola Nostra Alapítvány” (Zsigmondy Vil-
mos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola,
2510 Dorog, Otthon tér 3.) nevében a kuratórium meg-
köszöni mindazok támogatását, akik a 2011. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak fel-
ajánlották.
A befolyt összeg 200.458.- Ft, melyet a kuratórium az
Alapító okirat céljainak megfelelõen használ fel. A
felhasználást a közhasznúsági jelentésben hozzuk
nyilvánosságra.

Birkózók a színpadon
(Folytatás az elõzõ oldalról)

Bacsa Ferenc elmondta magáról, hogy könyörtelen edzõ
volt. De szükség is van a keménységre, mert nem könnyû a
tanulás és sok edzés egyszerre a gyerekeknek. Nem min-
denki bírja napról-napra a 6-8 km futást, a lépcsõzést, akár
mínusz tíz fokban, hóesésben is. Sok „sztorit” mesélt tanít-
ványairól, akik igazi mûvész lelkek.

Zárásként elmondta, hogy egy fiatal birkózó pályafutá-
sát lassan kell felfuttatni, hogy lassan is záruljon le. Az ifjai
most érnek a csúcsra, a következõ négy évben, így Rio-ban
beérhet a sok munka, fájdalom, lemondás gyümölcse.

Az élménybeszámolót hallgató gyerekeknek azt kívánta,
hogy ez a délután legyen kedvcsináló ahhoz, hogy spor-
toljanak, vagy akár zenéljenek, mûvészkedjenek. Mert ez
mind olyan, mint hab a tortán. A lényeg, hogy a testét és a
lelkét eddze meg, mûvelje ki minden gyerek, mert akkor
lesz értékes felnõtt kora, és öregkorában lesz mire emlé-
keznie, lesz mibe kapaszkodnia.

A beszélgetés érdekes része volt még Bacsa Péter bíró
beszámolója, akinek ez már a második olimpiája volt dönt-
nökként. Szerinte sikeres volt a bírók munkája, mert nem
volt botrány, vita. Számára is nagy élmény volt figyelem-
mel kísérni a fiúk meccseit.

A színházterembõl kivonulva felpezsdült a hangulat:
autogramért és közös fotóért szaladgált a hallgatóság nagy
része, hogy miután mindenkit „levadászott”, a bálterembe
siessen, és élõben figyelje, amint a két olimpiai érmes, Lõ-
rinc Tamás és Módos Péter különleges fogásokat, gyakor-
latokat mutatnak be a birkózó szõnyegen mindenki nagy
megelégedésére.

Ahogy a medencébõl látták
az olimpiát

Kétszázötven gyermek hallgatta figyelmesen, hogy mi a
titka a sikeres sportolóvá válásnak. Az Olimpikonok Do-
rogon címû sorozatban a vizes sportok képviselõi beszél-
tek élményeikrõl, és az olimpiáig vezetõ hosszú, fáradsá-
gos útról. Mesterek és tanítványaik árulták el a “titkot” a
gyerekeknek, akik közül már nagyon sokan rendszeresen
sportolnak.

Kiss László, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitá-
nya összehasonlította a korábbi és a jelenlegi olimpiák
hangulatát, beszélt a felkészülésrõl, az edzõ - és a verseny-
zõ kapcsolatáról. Nagy érdeklõdés követte Kiss László video
elemzését, amelyet Gyurta Dániel és Risztov Éva gyõztes
versenyérõl tartott.

Merész András, a nõi vízilabda válogatott szövetségi ka-
pitánya beszélt az olimpiai felkészülésrõl, és Drávucz Rita
csapatkapitánnyal együtt elmondta, hogyan élte át az orosz
válogatott elleni gyõzelmet, amellyel a csapat bekerült a
londoni olimpia elõdöntõjébe. Elmondta, hogy az elmúlt
években nagyon sokat fejlõdött a nõi vízilabda, amely mára
látványsportággá vált.

Drávucz Rita és Tóth Andrea világ-és Európa-bajnok já-
tékosok beszéltek a vízilabdások edzésmunkájáról, és hogy
milyen érzés sikeres sportolónak lenni. Kedvességükkel
belopták magukat a gyerekek szívébe, és már alig várták,
hogy lejöjjenek a színpadról, és elcsíphessék õket egy alá-
írás és egy közös fotó erejéig.
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Még két mérkõzés van hátra november hónapban és vé-
get ér a bajnoki pontvadászat az NB. III. Bakony Csoportjá-
ban is. Nehéz mérkõzéseken van túl a csapat az ismeretlen
ellenfelek ellen. Októberben két mérkõzésen vendégek,
kettõn pedig házigazdák voltunk. 6-án a csoportelsõ Bala-
tonfüred ellen szépszámú és lelkes szurkolótábor elõtt bra-
vúros gyõzelemmel hálálta meg a buzdítást a csapat, ugyan-
is az elsõ félidõ utolsó percében gyors, formás támadás vé-
gén Ambrus Tamás higgadtan szerzett egy remek gólt és ez
a gól jelentette a mérkõzés végeredményét is. Ezúttal is
volt kezdõrúgás, melyet Balázs Mihály, a törzsszurkoló gár-
da vezetõje végzett el névnapi ajándékul. A következõ
mérkõzésre Csornán került sor 13-án. Sajnos itt szenvedte
el az õszi idény második vereségét csapatunk, mert a na-
gyon lelkes ellenféllel nem bírt, 2-1 arányú vereséggel tá-
voztunk.

Ezután valahogy hullámvölgybe került a csapat, mert
20-án a Mosonmagyaróvár ellen igen nyögvenyelõs mér-
kõzésen csak 1-1 arányú döntetlent tudott elérni. A mérkõ-
zés kezdete elõtt a szövetség részérõl megjelent Bene Fe-
renc, aki három ifjúsági játékosnak adta át az elmúlt baj-
nokságban kivívott második helyért járó ezüstérmet. Név
szerint Bula Benjámin, Szatmári Csaba és Pásztor Máté ré-
szesült elismerésben, mert cserejátékosként többször is szá-
mításba került az elsõ csapatnál. Október hónap záró mér-
kõzésére Komáromban került sorra. A sereghajtó ellen 2-1
arányban gyõzött csapatunk, 1-0-s félidei vezetés után a
második félidõben szerzett újabb góllal gyõztünk, a gólo-
kat Máj és Ambrus szerezték. Összességében az októberi
teljesítmény a következõ: 2 gyõzelem, 1 döntetlen és 1 ve-
reség, összesen 7 pont, százalékosan 58 %. A lejátszott 11
forduló összeredménye 5 gyõzelem, 4 döntetlen és 2 vere-
ség, pontszámban 19, százalékban 57.6 és ezzel a novemberi
rajtot a 7. helyen várja a csapat. Ha a célkitûzést teljesíteni
akarja a csapat, - ez pedig az elsõ 5 között végezni – akkor
nincs mese, meg kell nyerni a Nagykanizsa és a Sárvár
elleni mérkõzéseket.  Remélhetõleg az idõjárás is kegyeibe
fogadja ezeket a mérkõzéseket.

DOROGI SPORTKÉPEK
Az õszi idény hajrájához érkeztek labdarúgóink...

Asztalitenisz: A megyei csapatunk októberben három
mérkõzést játszott, ebbõl két gyõzelem és egy vereség szü-
letett. Eredmények: Dorog – Tatabányai Fõiskola 10-8, Do-
rog – Tatabányai ASE 10-8, Vértesszõlõs – Dorog 10-8. A
hazai gárda alaposan megerõsödött, többen magasabb osz-
tályból igazoltak, ennek ellenére nagyon szoros küzdelem-
ben maradt alul csapatunk. Az októberi eredményekért
dicséret illeti a fiúkat.

Kézilabda: A nõi kézilabda csapat az NB II. Északnyuga-
ti Osztályában kapott besorolást, melyben 10 csapat vesz
részt. A férfi csapat nem nevezett, a megyében 4 csapat rész-
vételével tornán vesz részt oda-visszavágó alapján.

Röplabda: a csapat nem nevezett ebbe a bajnokságba lét-
számhiány miatt.

Tenisz: A Dorogi SE Tenisz Szakosztálya az OB III-as
osztályában befejezte a 2012. évi bajnokságot, de elmaradt
elért eredményével a korábbi évek helyezésétõl, mert átke-
rülve egy jóval erõsebb csoportba csak az 5. helyen végzett.
A gyõzelmeket a következõ versenyzõk szerezték: Szilágyi
Regõ 10 gyõzelem, Szikszai Imre 6, Mihalovics Péter 4, Kajtár
Dénes 3, Kiss Péter 3, Dési Olivér 3, Varga Csaba és Tücsök
György 2-2 gyõzelmet szerzett.

A Megyei Bajnokságban két csapatunk szerepelt, az Alpári
Károly vezette csapat a 3. helyen végzett, míg a második csa-
pat Marosvölgyi Péter vezetésével a 6. helyezést érte el. Összes-
ségében a szakosztály vezetõje a nehézségek ellenére jó kö-
zepes eredményként értékelte az ez évi szereplést.

Ez évben 6 országos korosztályos versenyt rendezett a
Dorog. A versenyek az esztergomi pályákon zajlottak, mi-
vel nekünk csak két pályánk van. A Dorog Kupa versenye-
ket a Kerényi 2005 KFT szponzorálta.

Befejezõdött az Ifjúsági Reménységek Tornája, ezen az
lett az elsõ, aki az 5 versenyen a legtöbb pontot érte el. A
fiúk 14 éves korosztályban összetett elsõ helyezett lett Al-
pári Adrián, a harmadik helyet pedig Novák Gergõ sze-
rezte meg. A fiúk 12 éves korosztályában második helyet
ért el Alpári Levente. Sok sikert kívánunk a fiataloknak a
továbbiakban.                                                         Göb Sándor

Az óvodai intézményegység Szülõi munkaközössége – ve-
zetõsége irányításával - a nagyszabású italos karton doboz gyûj-
tõ akció elindítása után, újabb óvodákat támogató programra
készül. December 8-án, az Otthon téren, hangulatos jótékonysági
karácsonyi vásárt rendez, ami várhatóan délelõtt 9 órától 12
óráig tart majd. A feltételek megteremtéséhez a Mûvelõdési
ház is tevékenyen hozzájárul, és szélsõséges idõjárás esetén
pedig helyiséget biztosít az épületben.

A rendezvény elõtti hetekben, a családok és az óvodapedagógusok
kézmûves foglalkozások keretében, együtt készítik el az eladásra kerülõ
portékákat az óvodákban: a Petõfi óvodában november 12 - én; a
Zrínyi óvodában november 19-én; a Hétszínvirág óvodában no-
vember 26-án, várhatóan 17 órától. Szükség esetén december 3-

A DOKI óvodai intézményegysége és a szülõi munkaközösség
újabb közös programra készül!

án is biztosítanak még egy alkalmat. A kézmûves foglalkozások
átjárhatóak lesznek: Minden óvodában, minden óvodából, szere-
tettel látjuk a kedves szülõket egy meleg tea és kellemes karácso-
nyi zene melletti alkotó munkára!

Óvodáink dolgozói örömmel és tevékenyen kapcsolód-
nak be az elõkészületekbe, és a vásár lebonyolításába!

Mind az italos kartondoboz gyûjtõ akció, mind a karácsonyi
vásár anyagi vagy tárgyi támogatásába egyre több vállalkozó, cég,
szülõ, intézményi dolgozó kapcsolódik be, amit ez úton is na-
gyon köszönünk, és továbbra is várjuk a felajánlásokat!

További információ, az oviszmk@gmail.hu e-mail cím-
rõl; a DOKI  OVI SZMK facebookos oldalon és az óvodák-
ban kérhetõ.                                     Szrnka Anna OVI vezetõ
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Gázoló Kalandklub
Dorogi és térségbeli, 10 év feletti gyerekeknek szervezünk
kirándulást a Gerecsébe nov. 17-én, szombaton, Gázoló
Kalandklub néven. Minden hónapban lesz programunk,
alkalmanként többnapos is. A környéken már korábban is
mûködõ klubba szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.
Kapcsolattartó: Simon Gábor

Adományközvetítés
A Dorog és Térsége Családsegítõ Szolgálat ezúton is kö-
szöni a helyi lakosság és a névtelen adományozók felaján-
lásait. A ruhaadományokból Dorogon és a településeken
is ruhabörzéket szerveztünk. Az érdeklõdés nagyon nagy
volt, örömünkre szolgált, hogy sokan eljöttek. A tanévkez-
déshez kapott iskolatáskák, hátizsákok, tolltartók és torna-
zsákok is nagy örömet okoztak a gyermekeknek. Szintén
nagy szükség mutatkozott a felajánlott felnõtt pelenkára is.
Bútor felajánlások esetén a szállítást továbbra sem tudjuk
megoldani, ezért olyan jelentkezõket is várunk, akik al-
kalmanként ebben tudnának segítséget nyújtani a rászo-
rulóknak. A mûszaki cikkekre – elsõsorban mosógépre,
hûtõre – továbbra is nagy igény van klienseink körében,
továbbra is várjuk az ilyen jellegû adományokat. A tél kö-
zeledte miatt takarók, pokrócok, télikabátok, pulóverek
felajánlását is szívesen fogadjuk, de szükségünk van ter-
moszokra, valamint tartós élelmiszerekre is.
Kérünk mindenkit, hogy mielõtt haszontalannak vélt, fe-
leslegessé vált dolgait, ruháit kiselejtezné vagy kidobná,
keresse meg szolgálatunkat, mert ami az egyik embernek
felesleges kacat, az a másnak KINCS lehet! Kapcsolattartó:
Veszprémi Tímea

Zsebibaba várandós és kismama csoport
A Családsegítõ Szolgálat Dorog városában „Zsebibaba” el-
nevezéssel várandós és kismama csoportot szervez. Az elsõ
alkalommal kötetlen beszélgetés keretében ismerkednek egy-

Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
mással a résztvevõk, késõbb pedig meghívott elõadókkal foly-
tatott közös beszélgetést tervezünk meghatározott témákban.
(Pl. gyengéd születés, szoptatás, fûben-fában orvosság stb.) A
témák a résztvevõk igényei szerint is változhatnak! A prog-
ram ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A ta-
lálkozások minden hónap második csütörtökén lesznek az
Intézmények Házában. Az elsõ találkozás idõpontja: 2012.
november 8., 14 óra. Kapcsolattartó: Mészáros Anna

Délutáni Klub
Gyerekek részére, de korosztálytól függetlenül, délutáni
klubfoglalkozásokat indított a Gyermekjóléti Szolgálat szer-
dai napokon, 16-18 óra között. A családgondozók elõre el-
tervezett érdekes programokat szerveznek, mint pl. ping-
pongozás, társasjátékozás, színezés, beszélgetés, filmnézés.
Mindenkit szeretettel várunk, szülõvel vagy szülõ nélkül.
Kapcsolattartó: Nagyné Boros Éva

Kapcsolatügyelet
Okt. 1-tõl a Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatügyeleti szol-
gáltatást is ellát: elvált vagy különélõ szülõk önkéntes meg-
keresésére helyszínt és felügyeletet biztosítunk a láthatá-
sokhoz, elõzetes megállapodás alapján. Ehhez kapcsoló-
dóan, de ettõl függetlenül is, mediációs (közvetítés érdek-
ellentétben, konfliktusban álló személyek között) szolgál-
tatást is nyújtunk. Kapcsolattartó: Nagyné Boros Éva

Honlap
Intézményünk kísérleti jelleggel saját honlapot hozott lét-
re, melyen mûködésünkrõl, tevékenységünkrõl, szolgál-
tatásainkról, programjainkról adunk tájékoztatást. Cí-
münk: www.dorogcsagye.webnode.hu – Észrevételeket,
javaslatokat, ötleteket szívesen fogadunk.

Programjaink, szolgáltatásaink ingyenesek!
Intézményünk elérhetõségei:

2510 Dorog, Hantken M. u. 8. (Intézmények Háza I.em.)
Tel.: 06-33/431-170, 20/561-5280, gyermekjoleti@dorog.hu

Bíró László emlékére
Elment egy zenész, aki több mint 60 évig szórakoztatta a

nagyérdemût

2012. október 29. egy meg-
szokott próbanap a Doro-
gi bányász Zenekar életé-
ben, mely rossz elõjelek-
kel kezdõdött. A zenészek

késve szállingóztak a próbaterembe és többen érdeklõd-
tek tõlem, hogy tudok-e valamit a Bíró Laci bácsiról? Nem
akartam elhinni a rossz hírt, hogy kedves kollégám nincs
többé. A próba végére sajnos megcáfolhatatlanná vált a
hír hogy Laci barátunk eltávozott közülünk.
Azon kevés ma is élõ kollégák közé tartozott akik 1951-
ben  kezdtek zenélni a Bányász Zenekarban és ezután
már csak hárman mondhatják azt, hogy több mint 60 éve
tagjai a zenekarnak. Tizenévesen ismertem meg a 60-as
évek közepén és azóta együtt muzsikáltunk, bejárva az
országot Siklóstól –Várpalotáig, Salgótarjántól –Kazinc-
barcikáig, valamint Európa nagy részét Ausztrián át Né-
metországot, Csehszlovákiát, Lengyelországot és nem
utolsó sorban Máltát. Élete során sok hangszert kipró-
bált, a hegedût a trombont, majd végül a helikonnál il-
letve tubánál kötött ki, melynek haláláig mestere volt.

Életvidám ember volt és szerette az éneklést is. A hosszú
utazások alkalmával az autóbusz utolsó négyes ülésén
ült megszokott kártyapartnereivel és mikor már besöté-
tedett a kártyáról áttértek az éneklésre. Rendszerint ha-
záig szórakoztatták a kollégákat olyan nótákkal, melyek
nagyon ritkán hallhatóak. A fiatalabb kollégák többször
kérték: Laci Bácsi énekeld el a „ Dzsungelt”. A dallam
még a fülemben cseng, de a szöveget Laci magával vitte
és már nem énekeli többé. Öt éve ünnepeltük a 70. szüle-
tésnapját, még elõttem van hogy a falusi templomnál gyü-
lekezett a zenekar és csendben elindultunk az Árpád utcai
házához, hogy meglepjük kedvenc indulójával.
Az aktív zenélésben betegsége korlátozta az utóbbi évek-
ben, de a próbákat rendszeresen látogatta és a hangver-
senyeken mindig jelen volt a közönség soraiban.
A legutolsó próba Lacinak véget ért, de kollégái min-
dig emlékezni fognak vidám, zenét szeretõ barátjukra,
nyugodjál békében és zenélj tovább az égiekhez költö-
zött kollégákkal.
Utolsó üdvözlettel:

Bohner Antal elnök
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A József Attila Mûvelõdési Ház programajánlója

A Fehér Rózsa Társulat
sok szeretettel hívja és várja Önt és becses családját

2012. november 10–én, 18 órakor kezdõdõ
színházi estjére, ahol ismert és talán kevésbé ismert

bohózatok kerülnek bemutatásra.
A belépés díjtalan!

GYEREKSZÍNHÁZ
Mézga Géza kalandjai

2012. november 13.
a Szabad Ötletek Színháza elõadásában. Jegyár: 600.- Ft

IFJÚSÁGI HANGVERSENY
„Gyõr-Dakar” népzenei utazás

2012. november 14. 9 óra
A Gyõri Ütõegyüttes mûsora

ÖTÓRAI TEA - NOSZTALGIA EST
november 17-én szombaton, 18 órától.

Az élõzene szólaltatja meg az egykori sikeres hazai és
világslágereket, idézi vissza a táncdélutánok és rock and

roll estek hangulatát.
Házigazda: az ÖTÓRAI TEA SENIOR BAND

és ROCK AND ROLLER zenekar.
Büfé szolgáltatás biztosított. Belépõ: 1000,- Ft

ALKOSS SZABADON
- a Nap-Út Alapítvány kézmûves foglalkozásai.

November 22-én képeket készíthetnek fûszerekbõl,
december 6-án pedig ötleteket kaphatnak karácsonyi

ajándékaink ötletes és ízléses becsomagolásához.
elõzetes bejelentkezés szükséges. Információ:

www.naputalapitvany.hu

Adventi játszóház
2012. december 1-én  a Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-Út

Alapítvány közös szervezésében a mûvelõdési házban.

Dorog Város Lakói!
Szeretettel meghívjuk

Önöket a Magyar
Vöröskereszt Komárom-

Esztergom Megyei
Szervezet

Egészség Hónapjának
megnyitójára

a József Attila Mûvelõdé-
si Házba, 2012. november

07-én 14 órakor
Köszöntõt mond:

Dr. Tittmann János
polgármester
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Egészségügyi elõadások:
- Dr. Solti Hilda Esztergom-Dorog Kistérségi Tisztifõorvos: A lakosság egészségi
állapota, az eredmények befolyásolásának lehetõségei,
- Dr. Tittmann Judit háziorvos: Az emberek viszonya az egészséges életmódhoz,
- Haraszti Ildikó Szép Korúak Idõsek Otthona vezetõje: Az aktív idõsödés, nemze-
dékek közötti szolidaritás,
- Dr. Skultéti Judit szakorvos: Nehéz helyzetek, egyszerû megoldások,
- Dr. Móró Ágnes szakorvos: „BEMER”- a XXI. század mágnes terápiája,
- Magyarfalvi Imre dorogi ILCO Klub vezetõje. Bemutatkozás
Szponzoraink is részt vesznek a megnyitón és a lakosság körében ingyenes egészség
felméréseket végeznek. • Férfiaknak prosztataszûrés vércseppbõl, Dr. Varga Gyõzõ
urológus fõorvos, (Richter NyRt. támogatásával) • Csontsûrûség mérés (Medial Line
KFT) • Vércukor-, koleszterin-, testzsírtömeg-, vérnyomásmérés (Kistérségi Nép-
egészségügyi Intézet) • Természetgyógyász (Szigetiné Krasznai Judit természetgyógy-
ász) • Mágnes terápia- írisz diagnosztika, Dr Móró Ágnes szakorvos (Menta-Bio
Gyógynövénybolt Dorogi Tisztaságért Környezetvédelmi Alapítvány, Dorogi Biokultúra
Csoport- Elekné Hamar Irma) • Gátizom torna, Dr. Skultéti Judit szakorvos • Elsõse-
gélynyújtás, újraélesztés technikái - Dorogi Mentõk. (Ligeti Pékség)

MVK DOROG TERÜLETI
SZERVEZETE
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