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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A Hõsök terén emlékeztünk meg az 1956-os forradalom
és szabadságharc 55 évfordulójáról október 21-én. A nap-
sütéses péntek délutánon a Zsigmondy Vilmos Gimnázi-
um és Informatikai Szakközépiskola tanulói repítettek
vissza minket a múltba az akkori események felidézésével.
A koszorúzást követõen idén még nem ért véget az ünnep-
ség, a városi könyvtárban folytatódott a múltba tekintés.
Egy ritka pillanat részesei lehettek a jelen lévõk. Az orszá-
gos események után a dorogi történések is megelevened-
tek a két akkori fõszereplõ tolmácsolásában. Földes Imre
egykori rendõr hadnaggyal és Szemán István egykori nem-
zetõr parancsnokkal Dankó József történelem tanár beszél-
getett a népes közönség elõtt.

Az 1956-os forradalom két dorogi kulcsszereplõje ak-
kor a barikád ellentétes oldalán állt, de ma is jó barátok,
ahogy az események elõtt és alatt is azok voltak. A mostani
ünnepségre készülõdve Dr. Tittmann János polgármester
kérte meg õket, hogy idézzék fel, hogy miként élték meg az
akkori idõket, hiszen a dorogi események tevékeny részt-
vevõi, irányítói voltak.

Az idõutazás helyszíne is megindító volt, hisz a könyv-
tár épülete akkoriban a rendõrségnek adott otthont, és
mind a két fõszereplõ irodája ott volt akkoriban. Sorra tör-
tek elõ a már elfeledettnek hitt emlékek; meglepõ részle-
tességgel és sokszor elcsukló hangon sorolták, mikor mi
történt, kikre emlékeznek, milyen benyomások érték õket,
és milyen tanulságokat vontak le, vittek tovább életük so-
rán. Kiderült; akkor sem akartak reflektor fénybe kerülni,
hõsködni, tették a dolgukat, és nem feledkeztek meg a do-
rogi emberekrõl sem, akiknek szintén nagy szerepük volt
abban, hogy nem volt vérontás.

Földes Imre elmondta; arra a legbüszkébb, hogy sosem
tett olyat, amit késõbb megbánhatott volna, s hogy nem
folyt vér Dorogon. Szerinte az a problémája az egésznek,

Emlékeztünk 1956-ról

hogy forradalmi dolognak mindig csak azt tartják, ha dö-
rögnek a fegyverek, folyik a vér. Itt épp arról lehet beszél-
ni, hogy nem volt vér, és a tömegben voltak józan gondol-
kodású emberek, akik tudták csillapítani a többieket, akik-
nek tekintélye volt. Ebben Földes Imre nagy segítségére
volt Szemán István, aki többször került életveszélybe, de
talán csak egyszer volt igazán halálfélelme, amikor a szov-
jet katonák a falhoz állították. Errõl nem is beszélt részlete-
sen, csak a könyvtártól pár tíz méterre lévõ helyszínt ne-
vezte meg, ahol élete egyik legszörnyûbb élményét élte át.
Hozzáfûzte még, hogy köszönettel tartozott a dorogi bá-
nyászoknak, hogy higgadtan viselkedtek, mert ha elkez-
denek mozgolódni, elszabadult volna a pokol….

A beszélgetés végére, ahogy összegezték gondolataikat,
kirajzolódott az a közös cél, amiért õk felvállalták a törté-
nelem szeszélye által rájuk rótt feladatot Dorog életében.
Különleges, szép élménnyel gazdagodhatott az, aki eljött a
beszélgetésre, és talán már más szemszögbõl látja, és köze-
lebb is érzi magához az 55 évvel ezelõtt történteket.

MaZsu

FOGADÓNAPOK
2011  novemberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. november 24. (csütörtök) 800-1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. november 24. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2011. november 24. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.
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TESTÜLETI
HÍREK

2011. október 28-i ülés

29 leánygyermek kapta meg az in-
gyenes HPV oltási sorozat elsõ részét
októberben – derült ki a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról szó-
ló jelentésbõl, melyet egy tartózkodás-
sal fogadtak el a képviselõk legutóbbi
ülésükön. A jelentésbõl az is kiderült,
hogy városunkban a elmúlt hónapban
a mért légszennyezõ anyagok kon-
centrációi határérték alatt voltak. A
városüzemeltetés folyamatosan ellen-
õrzi a közvilágítást, és tesz jelentést a
szolgáltató felé. Dr. Kövecs Károly kép-
viselõ tett javaslatot a Petõfi telep for-
galom szabályozására.

Elfogadták Dorog Város Önkor-
mányzatának 2011. évi önkormányza-
ti költségvetésérõl szóló rendeletének
módosítását egy tartózkodással.

Módosították a Dorogi Óvoda,
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat alapító okiratát, és a
Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde
alapító okiratát, szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát, valamint szakmai
programját.

Jóváhagyták 2012. évi belsõ ellen-
õrzési munkatervet.

Három üres önkormányzati lakás
licit útján történõ értékesítésérõl is
döntöttek.

Dorog Város Képviselõ-testülete 5
fõ felsõoktatásban tanuló fiatal részére
havi 7.000,-Ft támogatást állapít meg, öt
hónapon keresztül a 2011/2012-es tan-
év elsõ félévére.

Képviselõi
fogadóórák
NÉMETH JÁNOS

önkormányzati képviselõ
2011. november 10-én és 24-én

tartja fogadónapját
15-17 óráig az Intézmények

Házában,
az MSZP irodában.

Mi is a valóság avagy,
válasz egy felszólalásra

A Közhírré Tétetik újság elõzõ szá-
mában megjelent „A valóság erejével,
avagy, felszólalás egy megtévesztés el-
len” címû cikkre válaszolnék, mert vé-
leményem szerint a cikkben leírt ada-
tok nagyon hiányosak és nem biztos,
hogy a valóságot fedik.

Másrészt felháborítónak tartom, hogy
egy választott képviselõ kioktassa városa
lakosait, különbözõ okok, érdekek miatt.
Röviden leírom az általam gyûjtött infor-
mációkat, a tisztánlátás érdekében.

A dorogi égetõmû létesítéséhez szüksé-
ges terület felhasználási engedélyt- 1984.
novemberében az akkori dorogi tanács-
testület - hosszas vita és jelentõs ellensza-
vazati szám mellett - elfogadott határozata
alapján adta ki a szakigazgatási szerv.

A terület felhasználási engedély
20000 tonna/év kapacitású égetõmû lé-
tesítésére vonatkozott.

Az Égetõmû 1985-tõl nem mûködhe-
tett, akkor csak az építése kezdõdött el.
A használatbavételi engedélyt - egy éves
próbaüzemeltetést követõen - 1990
õszén adta ki a dorogi Polgármesteri
Hivatal szakigazgatási szerve.

Mivel a dorogi telephelyû létesítés leg-
fõbb indoka a KÖGYÓ dorogi telephe-
lyén több tízezer tonna szennyvíziszap,
oldószer és egyéb veszélyes hulladék meg-
semmisítése volt, a terület felhasználási
engedélyben elõ lett írva, hogy a kapaci-
tás 60%-át (12000 tonna/év), a dorogi hul-
ladék elégetésének kell kitennie.

A szennyvíziszap elégethetõségét már
akkor többen megkérdõjelezték, de a
„szakma” lesöpörte az aggályokat. Az idõ
viszont a kételkedõket igazolta, mert 1991-
ben épp azért kérte az Égetõmû akkori
vezetése a kapacitás 10%-át érintõ területi
feloldást, mert a szennyvíziszap elégeté-
séhez szükséges jól éghetõ hulladék nem
állt kellõ mennyiségben rendelkezésre,
így nem tudtak megfelelõ adagolási re-
cepttúrákat összeállítani.

A területi korlátok feloldásának célja a
Testület részérõl a potenciális veszélyfor-
rást jelentõ szennyvíziszap mielõbbi meg-
semmisítése volt, ennek fejében Dorog
Város Önkormányzata nem kapott sem-
milyen ellentételezést. Elmondások sze-
rint az elõirányzott 12000 tonna/év doro-
gi hulladékégetési arány soha nem való-
sult meg. Végül a szennyvíziszap teljes
mennyiségébõl csak kis rész került elége-
tésre, nagyját – erõmûi pernyével kever-
ve- Dorog határában lévõ „öreg Báger”
területén helyezték el.

1992-ben az akkor már francia tulajdo-
nú Onyx Kft. néven mûködõ égetõmû,
az akkori polgármestert és néhány kísé-
rõjét kiutaztatta Franciaországba szakmai
bemutató céljából. A közel egy hetes kinn
tartózkodás alatt bemutattak nekik egy ott

mûködõ égetõmûvet, annak mûködését.
Rövid idõn belül 1993-tól elfogadták az
5000 tonna/év kapacitásnövelési kérelmet,
melyet szakmailag egy korszerûbb égeté-
si és füstgáz kibocsátási technológia alkal-
mazásával indokoltak. Ezt követõen az
Égetõmû többször támogatta a várost
anyagilag, de ekkor még nem volt az
összeg az árbevétel bizonyos százalékához
kötve.

1998 volt az az év, mikor a támogatás
mértékét – egy megállapodás kereté-
ben- az árbevétel fix százalékához kö-
tötték. Ekkor hozta létre az Égetõmû és
Dorog Város Önkormányzata azt a köz-
hasznú alapítványt, ami az alapítványi
pénzek felhasználását kezelte.

Az alapítvány létrehozását követõen
a Képviselõ testület hozzájárult az Ége-
tõmû termelési kapacitásának 2500 ton-
na/év mennyiségrõl 35000 tonna/év
mennyiségre emeléséhez!

Csillapítandó a dorogi lakosság felhá-
borodását és tiltakozását született meg az
úgynevezett ingyenes szemétszállítás ígé-
rete, mely 1999-tõl meg is valósult.

Karcz Jenõ képviselõ azon állítása, hogy
a szemétdíj fizetést Dorog Város Önkor-
mányzata a „nagymértékû kintlévõségek
miatt vállalta magára, nem helyénvaló,
mert a szemétszállítást akkor végzõ
Rumpold Kft. tartozáskövetelései sem jo-
gilag, sem anyagilag nem voltak vállalha-
tóak a város részérõl. Ennyi erõvel a víz,
villany, fûtés befizetési elmaradásokat (saj-
nos van bõven ilyen) is magára vállalhat-
ná bármely Önkormányzat.

Összegezve: az ingyenes szemétszál-
lítással nyomták le a dorogi lakosság
torkán az Égetõmû további kapacitás-
növelését és az azzal járó környezeti ha-
tásokat, hisz a kibocsátáson kívül
megnövekedett a hulladék beszállítá-
sával a bejövõ forgalom is.

Közelmúltban az Égetõmû gazdasá-
gi nehézségekre (sicc!) hivatkozva (Tes-
tület jóváhagyásával) csökkentette az
alapítványi támogatást! De kérdem én,
a kapacitást nem akarják csökkenteni?

Ezen információkat több, városunkban
régóta élõ, köztiszteletben álló emberek-
tõl kaptam, akik kapcsolatban álltak a ré-
gebbi képviselõ testületekkel. Természe-
tesen a hiba lehetõsége elõfordulhat, de
szükségét éreztem annak, hogy reflektál-
jak Karcz Jenõ képviselõ úr levelére, hisz
ha valaki az igazságról ír, akkor elvárható
az is tõle, hogy ne fél információkat illetve
ne kételyeket állítson.

A szemétszállítás díjának pedig igen is
köze van az Égetõmû létéhez, mûködésé-
hez!                                           Polonyi Zsolt

önkormányzati képviselõ
(A két ellentétes vélemény közlésével a vi-
tát lezártnak tekintjük. Szerk.)
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Átadták a dorogi
Dr. Magyar Károly Városi

Bölcsõde új szárnyát
Hamarosan a gyerekek is birtokba vehetik a nyáron

felépült épületrészt a dorogi bölcsõdében. Az ünnepélyes
megnyitót megtisztelte jelenlétével Popovics György me-
gyei közgyûlési elnök is, aki az átadót követõen más doro-
gi intézményeket is meglátogatott.

Dr. Tittmann János polgármester a megnyitójában fel-
idézte a bölcsõde hat évvel ezelõtti átadási ünnepségét, és
örömét fejezte ki, hogy igény mutatkozott a több férõhelyre

A dorogi bölcsõde 2005-ben nyitotta meg kapuit a szin-
tén pályázati forrásból felújított Schmidt-villa kertben lévõ
épületben. Az azóta eltelt idõszak tapasztalatai alapján szük-
ség mutatkozott az épület bõvítésére, mert a mostani húsz
férõhelyre nagy a túljelentkezés. 2011. november 1-tõl össze-
sen már 40 kisgyermek ellátását tudják biztosítani. A böl-
csõde dolgozóinak létszáma is nõ: négy gondozónõ és egy
takarító kapott munkát.

Az új épületszárny építése 2011. április 1-én kezdõdött,
a tervezett befejezés dátuma 2011. október 31. volt, de már
minden készen áll a gyerekek fogadására.

A kivitelezõ a leányvári SAMO Bt. bruttó 57.522.550,- Ft
ellenszolgáltatási díjért vállalta a munkát. Az új rész 250
m2 alapterületû, két csoportszobát, egy vizes blokkot, egy
elõszobát, egy öltöztetõ helységet és tárolókat foglal magá-
ba. A legkorszerûbb építési anyagokkal és technológiákkal
dolgoztak, megfelel minden hõtechnikai követelménynek
az épület. Az új szárnyban említést érdemel még az ener-
giatakarékos világítás is, mely káprázás-mentes, nem vet
árnyékot, kíméli a gyerekek szemét, emellett érzékeli a szo-
bákban levõ fény mennyiségét, és a szabályozó rendszere
megakadályozza a felesleges áramfogyasztást. Kiváló mi-
nõségû, fából készült kis asztalok, székek, játék bútorok,
játékok várják a kicsiket. A minõség, az esztétikum, a tar-
tósság voltak a fõ szempontok a beszerzésnél.

Közép-Dunántúli Operatív Program „szociális alapszol-
gáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” címû felhíváson nyert a projekthez önkor-
mányzatunk 73 044 772,- Ft-ot. A beruházás összköltsége
81 160 858,- Ft.

A dorogi
szakrendelõ tovább szépül

A tetõ már elkészült, a homlokzatot szigetelik, a nyílás-
zárókat is kicserélték már. A gépészeti szerelések közül a
vízhálózat, a csatorna hálózat korszerûsítésén dolgoznak,
folyik már a padló és a falak burkolása is. Elkezdték a festõ
munkákat is. A lift építése is a végéhez közeledik.

A tüdõgondozóban elkészült az új vizesblokk, és nyí-
lászárókat is cseréltek. Az itteni homlokzat szigetelése is
lassan befejezõdik.

Pályázaton kívül rendezik a rendelõ környezetét is. Az
önkormányzat elbontatta a régi kerítést. November elsõ fe-
lében fejezik be az új parkolók és járdák építését is az épü-
let körül, a Rákóczi és Mária utcában. A kórház területén
elbontásra került a volt súlyfürdõ épülete, valamint ezzel
egyidejûleg elkezdõdött a kórház épületét a szakrendelõ
épületével összekötõ járda felújítása.

Az 1963-ban épült rendelõ, tüdõgondozó épület
röntgen rész korszerûsítésére és a foszforlemezes képol-
vasó berendezés beszerzésére közel 300 millió, pontosan
296.302.003,- forintot nyert az önkormányzat a Közép-
Dunántúli Operatív Programban, és további 60 millió
forintos önrésszel egészítette ki.

A szakrendelõ Dorog és a vonzáskörzetébe tartozó ki-
sebb települések lakosságának, körülbelül 50 000 fõnek
nyújt teljes körû járóbeteg szakellátást, gondozást, szûrõ-
vizsgálati lehetõségeket.

A KDOP-5.2.1/B-09-2010-0002 azonosítószámú, „A do-
rogi kistérségi önálló, emelt szinten mûködõ járóbeteg szak-
rendelõ korszerûsítése” címû projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.
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Október 10-13 között rendezte hagyományos õszi nyílt
egészség hetét a Zrínyi óvoda. A hétfõi nyitónap a “Kin-
cses nap” nevet kapta, „Ki lakik a dióhéjban?” jelszóval. A
téma a természetben fellelhetõ õszi „kincsek” felhasználá-
sa, azokból termésbáb készítés volt. Kedden, a “Mesésna-
pon” a Palinta társulat tartott elõadást a tornaszobában. A
szerdai vitaminnapon gyümölcs és zöldségtálat készítet-
tek a kicsik. Egy vendég, dr. Juhász Aida is ellátogatott az
óvodába, és a fogápolással kapcsolatos játékos foglalkozást
tartott. Nem maradt el az udvari kis veteményeskertben a
termés betakarítása, és az almaszüret az óvoda almafájáról.
A heti programsorozatot a “Labda nap” zárta: volt labda-
esõ, majd labdás reggeli torna, és “Hétpróba” címmel lab-
dás játékokban mérték össze ügyességüket a gyerekek az
óvoda udvarán. A hét sikeréhez a szülõk is hozzájárultak
segítségükkel. A hét koordinátora Tóthné Németh Judit

Egészséghét a Zrínyi óvodában

másik két óvodából is hívott óvónõket és dajkákat, hogy
tapasztalatot cseréljenek, ötleteket merítsenek egymás
munkájából.

Kedves meglévõ és új Pácienseim!
Örömmel tudatom Önökkel, hogy 2011. november 2-án megnyitottam új, modern és egyben barátságos hangulatú

fogorvosi magánrendelõmet DOROG, Hõsök tere 21/C alatt (a Vodafone és Gyermekruha boltok mellett).
Rendelési idõk: Hétfõ, Szerda, Péntek,17-21 óráig.

Elérhetõségek, bejelentkezés: Telefon: (30)-2120-999, (33)-440-884. www.dorogdent.hu
Szeretettel várom Önt is! DR. BIKFALVI ISTVÁN fogszakorvos
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„Taroltak” a dorogi építészek
Az Intézmények Házában nyílt meg „Az év háza Ko-

márom-Esztergom megyében” címû vándorkiállítás, ahol
Dorog fõépítésze újabb elsõ díjas épületének látványter-
vét is megtekinthetjük. Dankó Kristóf idén az ipari épüle-
tek kategóriában lett gyõztes, az esztergom-kertvárosi Jurop
Telekom telephely bõvítése terveivel. Dankó Kristóf tavaly
a legszebb társasház díját kapta, 2009-ben a nyergesújfalui
Fischer-Bau Kft. irodaépületével gyõzedelmeskedett. A
kiállítás másik dorogi vonatkozása, hogy a mûemlék- illet-
ve helyi védelem alatt álló épület átalakítása szakmai díját
éppen az Intézmények Háza tervei, illetve készítõjük, Nagy
Henriette kapta, aki már tiszteletbeli doroginak számít,
mert a pár éve felújított mûvelõdési ház mellett a napok-
ban átadott bölcsõdeszárny is az õ keze munkáját dicséri.

A megnyitón Dr. Tittmann János polgármester beszé-
dében „kockázatos mûvészeti ágként” jellemezte az építé-
szetet, hiszen – mint mondta – mindenki által hozzáférhe-
tõ, bírálható. Az eseményen jelen volt Markos Anikó, a
Komárom-Esztergom Megyei Építészkamara elnöke, aki
köszönetet mondott a díjazottaknak, és külön kiemelte az
önkormányzat által már másodjára meghirdetett „Év hom-
lokzata” pályázat jelentõségét is.

Nincs több mese?

Közönségdíjat vehetett át Kovács Lajos író-szerkesztõ a
VII. Megyei Príma-Díj átadóján a tatabányai Jászai Mari Szín-
házban. A Komárom-Esztergom megyei Príma-Díjra szûkebb
hazánk szellemi, kulturális életének prominenseit jelölték.
Tizenegy jelölt közül hárman vehették át az elismerést, a
közönségdíjasra pedig interneten keresztül lehetett szavaz-
ni. A voksolók egyértelmûen Kovács Lajos író-szerkesztõt,
helytörténészt támogatták, akit a legtöbben talán tanár úr-
ként, majd igazgató úrként ismernek városunkban. Létreho-
zója a Zrínyi iskola Kincskeresõ táborának, az ott született
munkákkal tanítványai számos elismerést szereztek orszá-
gos helytörténeti és TDK pályázatokon.

Kovács Lajos nemcsak a katedrán bizonyított már, ha-
nem a megye mûvészeti életének aktív résztvevõje évtize-
dek óta. Szerkesztõje volt a Kincskeresõ címû gyereklap-
nak. 1981 óta gyermek- és ifjúsági könyvei jelennek meg.
(Nyolcadikba járni áprilisi tréfa - 1981, Megmarad a mese-
ház - 1984, Ez mind az én kutyabajom - 1987, Anyák napján
szeretettel apának -1991, Ráadásnap a szupersztárok cirku-
szában - 1994, Fülbemászó mesék - 1998). Tagja az Új Forrás
szépirodalmi folyóirat szerkesztõségének. Helytörténeti
kiadványok írója, nevéhez fûzõdik a Dorogi Füzetek soro-
zat, és persze a Dorogi lexikon, melyek írói-szerkesztõi
munkáját dicsérik. A Közhírré tétetik Dorogon címû váro-
si lap és a Dorog Város Barátainak Egyesülete alapítója.
Írói munkássága mellett rendszeresen publikál kritikákat,
esszéket, könyvrecenziókat, nem csupán helyi, de orszá-
gos folyóiratokban is.

1998-ban megosztott Pro Urbe díjat kapott a Zrínyi is-
kola munkacsoportjával közösen, majd 2000-ben vehette
át a Dorogiak Dorogért elismerõ oklevelét. A mostani kö-
zönség díj azt bizonyítja, hogy az örökké fáradhatatlan és
optimista tanár úr munkásságát láthatatlanul is milyen so-
kan figyelemmel kísérik, és milyen sokan mozdulnak meg,
ha megbecsülésük kifejezésérõl van szó.

Egykori tanítványai, a Zrínyi iskolások, nyugdíjba vo-
nulása alkalmából elõadták a Kovács Lajos írta, Nincs több
mese? címû darabot, amelyben szópárbajok, nyelvtörõk ne-
hezítették a fellépõ gyerekek „életét”. A szülõk is megkö-
szönték tanári munkásságát. Utódja, Dankó József, nemcsak
az ÉKP megvalósítását tartja kiemelkedõnek, hanem a Ko-
vács Lajos által „vezényelt” helyismereti munkát is méltatta.
(A darabot Nagy Lajosné és Molnár Klára tanították be.)

Fejenként 28 kg
389-en adtak le 10930 kg veszélyes hulladékot a Dorogi

Környezetvédelmi Egyesület októberi gyûjtõnapján. A DKE
évente kétszer szervezi meg akcióját, ahol most a gyûjtés négy
órája alatt a rekord számú „beszolgáltató” fejenként 28 kg
ártalmas hulladékot adott át megfelelõ kezekbe. A számada-
tokból úgy tûnik, egyre többen viselik szívükön környeze-
tük sorsát, ugyanis a hulladékot leadók száma az elmúlt két
évben most volt a legmagasabb, és elektronikai hulladékból
pedig sosem gyûlt még össze ennyi (6175 kg). Az egyesület
köszöni a részvételt a hulladékot leadó gondos embereknek,
a konténerfelügyelõknek, és a közremûködõ szolgáltatók-
nak (SARPI Kft., Saubermacher Kft.)
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Barátok közt
Hagyományos éves találkozónkra október 29-én került

sor. Több mint 100 fõ jelent meg, köztük újabb érdeklõdõk
keresték meg Baráti Körünket. Solecki Szilárd, a mûvelõ-
dési ház ügyvezetõ igazgatója és Kovács Lajos helytörté-
nész elõadásai után dr. Kovács József, Király Zsiga-díjas
népi iparmûvész barátunk kiállítását tekinthettük meg. A
tárlatvezetés után dr. Tittmann János polgármester úr ven-
dégelte meg a Baráti Kör tagjait, amit ezúton is nagyon
megköszönünk. Itt szeretnénk továbbá ügyvezetõ igazga-
tó úrnak és munkatársainak megköszönni, hogy évrõl évre
segítenek találkozóink megszervezésében. Kertai Mihály
barátunk kedves harmonika zenéjével emelte az egyéb-
ként is vidám hangulatot, köszönjük neki. Összegezve:
mindenki örült a találkozónak, jó emlékezettel köszön-
tünk el egymástól: jövõre, veled, ugyanitt!

Dorogról Elszármazottak Baráti Köre
A fotót Mohos Judit készítette.

Októbertõl, az õszi-téli szezonban is folytatódik Doro-
gon a lézerjáték, ahol a résztvevõk a moziban kialakított
pályán játszhatnak, három vagy több fõs csapatban, saját
státuszukat kialakítva, akár egy mesterlövész bõrébe bújva.

A játékosok teljes biztonságban, védõöltözet nélkül játsz-
hatnak a dorogi moziban berendezett pályán! A lézerjáték
8 éves kortól kiváló szórakozás kicsiknek, és nagyoknak
egyaránt.

A játszmát két vagy több csa-
pat játszhatja egyszerre, mia-
latt a játékmester különbözõ
számú csapatokat alakít ki,
amiken akár játék közben is
lehet változtatni, a klasszikus,
kétfõs vagy csapatos felállás
mellett, választhatunk a VIP
személy, a Terrorista, a Testõr,
Katona vagy a Mesterlövész
felállás között.

Tankó József, az esemény
szervezõje lapunknak el-
mondta, hogy kiváló csapat-
építõ, hétvégi szabadidõs

Ismét siker…
2011. október 15-én került megrendezésre a Pentel Nem-

zetközi Gyermekrajzpályázat díjátadó ünnepsége a bu-
dakalászi Faluházban. A pályázatot a Biiku Bunka Kyokai
(Japán Mûvészetoktatási Alap), rendezi meg 1970 óta évente.
Minden 15 éves vagy annál fiatalabb gyermek pályázhat. A
pályázatra 36 országból több mint 50.000 magas színvonalú
rajz érkezett be, melyeket zsûrizésre es kiállításra alkal-
masnak találtak. A hazai versenyre 110.000 db rajz érkezett
be, mely szám jól mutatja a verseny rangját Japánban, ahol
ez a legnagyobbnak számit.

A DOKI Eötvös Iskola alkotóköre évek óta résztvevõje
a pályázatnak. Idén ismét sikerült komoly eredményt elér-
nünk, sõt talán az eddigi legeredményesebb versenyün-
ket zártuk.

Díjazottaink: Sárai Cintia, Kelemen Réka, Kálvin Zsófia
arany fokozat, Petõ Dávid, Szabó Zsófia ezüst fokozat. A dí-
jazottak az érmén és díszes oklevélen kívül Pentel ajándék-
csomagot is kaptak. Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét
öregbíthettük országunk, városunk és iskolánk hírnevét.

Kolonics Péter, az alkotókör vezetõje

Stratégiai lézerjáték a dorogi moziban!- „Harcosok mozija”
programnak tartja a játékot: „Ezt saját tapasztalatból mond-
hatom, hiszen barátokkal órák hosszat képesek vagyunk egy-
más eszén túljárva rohangálni” – fûzte hozzá a szervezõ, majd
kitért arra is, hogy miben különbözik ez a fajta játék a
paintballtól. „Nem hagy kék-zöld foltot, nem kell semmi-
lyen védõfelszerelés, így másnap a munkában sem kell ma-
gyarázkodni. A lézerfegyver 150 méterig pontosan célba ta-

lál, de amint közelharcra ke-
rül a sor a gránátvetõ funkció
hasznos kiegészítõ, mivel az
épület egy helységébe meg-
bújt ellenségeket tudjuk ha-
tástalanítani vele” – részletez-
te Tankó József.

A játék kiválóan alkalmas:
születésnapra, céges csapat-
építésre, iskola utáni kikap-
csolódásra, hétvégi prog-
ramnak. A játékról érdek-
lõdni a www.toplaser.hu /
lezercsata@gmail.com
emailcímen lehet, és a 0670-
591-0971-es telefonszámon.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Sikeres idõszaka volt október labdarúgóinknak!

Túl vagyunk az õszi idény felén és az értékeléskor fejet
kell hajtanunk NB III-as csapatunk teljesítménye elõtt. Ok-
tóber 22-én a táblázat elsõ helyére jutott a csapat! Ez az
eredmény a sok-sok évi szenvedés után nagy elismerést
váltott ki a szurkolók körében. De nézzük sorjában.

Labdarúgás: Az elsõ csapat öt mérkõzést játszott októ-
berben, ebbõl hármat idehaza, kettõt idegenben. Nézzük
az eredményeket: 1-jén a Budafok ellen 3-0-ás gyõzelem,
ez három pontot ért. 8-án idegenben az élvonalba tartozó
RAFC ellen 0-0-ás eredmény egy pontot jelentett. Követ-
kezett itthon a III. kerületi TUE elleni 1-0, ami ha nehezen
is, de megérdemelt gyõzelmet jelentett és három pontot
hozott. A negyedik Budapesten a Pénzügyõr ellen 2-0-ás
siker és ez a három pont azt jelentette, hogy a csapat helye-
zése csúcspontra jutott – elsõ hely az NB. III. Duna Cso-
portjában. 29-én került sor a Sárisápi Bányász elleni rang-
adóra itt nálunk. Tévedés ne essék, ez a csapat csak nevé-
ben sárisápi. Ugyanis a székhely Tatabánya, hazai mérkõ-
zéseiket is ott játssza. A csapat zömét Videotonos és tatabá-
nyai játékosok alkotják. Izgalmas mérkõzés volt. Érdeke-
sen alakult ugyanis az eredmény, mert a második perc vé-
gén a vendégek szerezték meg váratlanul a vezetést. Hiába
nyílt a továbbiakban lehetõség az egyenlítésre, nem sike-
rült. A második félidõ kezdése ugyanúgy megismételte az
elsõ félideit, azzal a különbséggel, hogy már az elsõ perc
végén megszületett az egyenlítõ gól.  Nagy küzdelem, iga-
zi hajtós játék mindkét csapat részérõl. Helyzetek is ala-
kultak mindkét kapu elõtt, de hol a kapufák, hol a nagy-
szerûen védõ kapusok hárítottak. A szurkolók tapssal ér-
tékelték a mérkõzés végén a két csapat teljesítményét és ez
azt jelenti, hogy igazságos eredmény született. A megszer-
zett egy pont sajnos azt eredményezte, hogy a harmadik
helyre szorultunk a tabellán, mivel az Érd és a Biatorbágy,
a két rivális gyõzelmükkel megelõztek bennünket egy-egy
ponttal. Még négy mérkõzés vár a csapatokra, mégpedig
kettõ idegenben az Újbuda ellen november 5-én és Török-
bálinton november 9-én. Idehaza igazi két rangadó zárja az
õszi idényt, november 12-én a jelenlegi elsõ helyezett Érd
ellen és az utolsó fordulóban a mostani második helyezett
Biatorbágy az ellenfél. Tehát lehet izgulni, mert a java még
hátra van. A jó szokásnak megfelelõen minden hazai mér-
kõzésen egy-egy régi kiváló játékos végzi el a kezdõ rú-
gást, így Csóri László, majd Fellegi István és Takács Tibor
volt a soros, akiket nagy tapssal köszöntött a szurkolótábor.
Van tehát tét a csapat elõtt, de sokat segíthet az örvendete-
sen gyarapodó szurkolók bíztatása is a jó szereplés elérésé-

hez. Végül még egy siker várt a nagyszámú szurkolókra.
Dorogon rendezte meg az MLSZ a Magyarország - Izrael
U-18-as csapatok barátságos mérkõzését. Az ünnepélyes
megnyitó és Buzánszky Jenõ kezdõrúgása után mindvé-
gig jó iramú játékkal telt el az elsõ félidõ. Szünet után
erõsített a magyar csapat és a közönség nagy örömére meg-
született a gyõzelmet jelentõ gól. Ezért is mondhatjuk, ez
az október hónap tartalmas volt úgy a csapatunk, a veze-
tõk, mint a szurkolók számára.

Asztalitenisz: a csapat októberi teljesítménye jónak ér-
tékelhetõ. Négy mérkõzésbõl három gyõzelem és egy ve-
reség. Máriahalom ellen 12-6 siker, Szomód ellen 15-3 gyõ-
zelem, a Tatabányai MÜFT ellen 17-1-es eredményes sze-
replés, végül a Tata elleni 15-3-as vereség. Ez az eredmény-
sor bíztató a további sikerek eléréséhez.

Kézilabda: Úgy a nõi, mint a férfi csapat rossz szériába
került, mert mindkét gárdát sérülések, betegségek sújtot-
ták. A pótlásukhoz beállított ifjúsági játékosok pedig nem
tudják felvenni a versenyt a fizikailag jóval erõsebb ellen-
feleikkel, ezért a mérkõzések vége felé elfáradnak és ennek
vereség a vége. Nõi csapatunk a XVII. kerületi lakótelep
ellen még döntetlent ért el, de a következõ mérkõzésen a
Pilisvörösvártól 16 gólkülönbségû vereséget szenvedett, sõt
még egy nagyon súlyos sérülés is ért egy ifjúsági játékost,
akit hosszú ápolás után ölben kellett levinni a pályáról.
Férfi csapatunk hasonló cipõben jár, mert a
Pilisvörösvártól 12 gólkülönbségû vereség, a Komáromtól
pedig 16 gólkülönbségû vereség következett. A szakveze-
tés bízik abban, hogy a sérültek, betegek mielõbb felgyógy-
ulnak, akkor az eredmények is javulnak, mert a csapatok-
tól sokkal többet vár a szurkolótábor.

Teke: Sajnálatos bejelentéssel szolgált Bíró László szak-
osztályvezetõ. Eszerint a csapatot nem tudta benevezni az
NB III. osztályba, az idõsebbek nem vállalták tovább a sok
utazással járó versenyeket, a fiatalok pedig nem tudnak
annyi idõt szakítani, hogy rendszeres edzésekkel felkészül-
jenek az NB III-as osztályban való eredményes szereplésre.
Igy hosszú, több évtizedes NB-s szereplés után most nincs
tovább. A játékosok a színvonalas városi bajnokságban ta-
láltak lehetõséget a teke iránti szenvedélyük kielégítésére.
Bíró László bízik azonban abban, ha most nem is, de lesz
még NB-s csapata a dorogi szakosztálynak. Már csak azért
is, hogy a dicsõ hagyományokat megõrizzék. A városi baj-
nokság javában folyik, befejezése után következik a téli
kupa, melyen sok-sok csapat vesz részt!

Göb Sándor

Ezrek látták Dorogon a
válogatott gyõzelmét

U18-as válogatottunk október 24-én Izraellel mérkõzött meg
a dorogi Buzánszky Jenõ Stadionban. A nem túl kedvezõ
idõjárás ellenére több mint kétezer nézõ gyûlt össze a dél-
utáni találkozóra, ennek megfelelõen kiváló hangulatú
összecsapást vívott a két gárda. A kezdõrúgást a stadion
legendás névadója, Buzánszky Jenõ végezte el.
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Színházbérlet!
A városunkban már ismert és elismert Körúti Színház tár-
sulata hoz el újra három elõadást a 2011/2012-es színházi
bérletsorozatban: A napsugár fiúk, a Minden lében három
kanál, és a Meseautó címû darabok szerepelnek a mûso-
ron. Az elsõ elõadás, “A napsugár fiúk” 2011. november
21-én, hétfõn, 19 órakor kezdõdik.

Játszóház
A Máltai Szeretetszolgálat és a

Nap-Út Alapítvány
december 3-án 10 órától

ismét hívja-várja a családokat
hagyományos adventi játszóházába

a mûvelõdési házba.

Szárnyal a
kismadár…
A Kolibri Táncegyüttes

december 3-án, 19 órakor
tartja hagyományos éves bemutató

mûsorát a mûvelõdési ház
színháztermében.
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 – PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk, szeretünk,
nevetünk és elindítunk  valamit….

A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye november 21-én /hétfõn/ 16-18 óra között
a gyermekkönyvtárban. –Vendégünk: Soós Tünde gyógytornász

·„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!
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