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A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJÁT ZENÉVEL ÉS KIÁLLÍTÁSSAL ÜNNEPELTÜK

P. Szabó Ernő és 
Lévay Jenő

A Magyar Kultúra Napjának dorogi ünnepi rendez-
vényei az idén is különleges élményeket kínáltak a 

művészet kedvelőinek. A Himnusz születésnapján, január 
22-én a művelődési ház Dorogi Galériájában nyílt meg - a je-
lenleg a Műcsarnokban is kiállító (!) – Lévay Jenő válogatott 
alkotásainak tárlata. A Munkácsy-díjas grafi kusművész lá-
tásmódjához vezető úton P. Szabó Ernő művészettörténész 
kalauzolta a közönséget. Az összetett, a művészet egymásra 
épülő rétegeit bemutató kiállításról a művészettörténész el-
mondta, hogy nem hiába kapta a Váltótér nevet. A Dorogtól 
néhány kilométerre található, a Dorogi Szénbányából érkező 
fejtett szén hajóra rakásához a 20-as években épített szén-
rakodó évtizedekig magányosan és üresen állt. A különleges 
épületet Lévay Jenő felfedezte a 90-es években művészeti 
tevékenységek számára. A szénrakodó számos mű alkotá-
sára ihlette a következő években is. Ezekből a Műcsarnok-
ban rendezett kiállításán is látható néhány darab. P. Szabó 
kiemelte, hogy a Hősök tere mellett látható kiállítással pá-
lyáztak a Velencei biennálén való megjelenésre is.  A sokol-
dalú művészeti fesztivál, a világ egyik legelismertebb, leg-
rangosabb kulturális eseménye. 

A Váltótér-megnyitóján megtudtuk azt is, hogy a Dorog-
hoz szorosan kötődő Lévay Jenő már a 70-es évektől kezdve 
szenvedélyesen érdeklődik az új, képalkotó technikák – kez-

detben a fénymásoló, majd a 90-es évektől a számítógépes 
megjelenítés – iránt, amelyek által új művészi látásmóddal 
jelentkezhetett a közönség előtt. A művészetet soha nem a 
passzív műélvezet tárgyának tekintette, hanem az emberi 
kapcsolatok, érzelmi kifejezés alapjának, amelyhez szoro-
san kapcsolódik az érzékenységét mutató zene. Ezáltal a 
gépek mellett alkotótársa a zene is.

Nem is csoda, hogy a kiállítást Hartl Bence különleges at-
moszférát teremtő gitárjátéka tette még értékesebbé.

A kultúra napi ünnep a színházteremben folytatódott, ahol 
dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a megjelente-
ket. Nagyívű beszédében – az élő problémák górcsövén ke-
resztül - feszegette a kultúra és civilizáció egymásra hatását, 
egymás közti feszültségeit és különbözőségeiket. A civilizá-
ciót mint az élethez szükséges technikát mutatta be, míg 
a kultúrát ennél mélyebb értékűnek, rétegekből egymásra 

épülőnek, felsza-
badító hatásúnak 
ábrázolta. A szín-
padon öt gitármű-
vész mutatta be 
színes repertoár-
juk egy szeletét. A 
S.W.A.T. együttes a 
modern zenei élet 
egyik legizgalma-
sabb zeneszer-
zője, Sári József 
mellett, a spanyol 
Torroba egyik mű-
vének három téte-
lét is bemutatta, de 
felcsendült Bach 
egyik darabja is.  
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A rajz és a gépek alkotóereje különleges szövetet alkot Lé-
vay Jenő művészetében. Három évtizede alkalmazza a 

hagyományos eszközök mellett a gépeket (kezdetben a fény-
másolót, majd a számítógépet) a képalkotáshoz. Honnan jött 
az ötlet, mennyire egyedi ez hazánkban?

A hetvenes évek végén kezdtem el foglalkozni azzal, hogy a 
gépek segítségével új, különleges alkotásokat hívjak életre. 
Abban az időben ez még szinte ismeretlen volt hazánkban. 
Szerencsésnek tartom magam, hiszen apám egy kis tévé 
stúdió műszaki vezetője volt, így itt kísérletezhettem elekt-
ronikus képalkotó eszközökkel. A „modern szerszámok-
kal” való alkotás nem terjedhetett el azonnal, várni kellett, 
hogy társadalmilag elfogadják. Az 1981-ben fénymásoló 
gép segítségével készült „Feketekalapos nő” című soroza-
tom 1991-ben jelenhetett meg az Élet és Irodalom hasáb-
jain, 1995-ben pedig már elektrográfi ai alkotással nyertem 
el a Miskolci Grafi kai Biennále nagydíját. Ezek a technikák 
a 2000-es évekre már elterjedtek és elfogadottá váltak a 
képzőművészek körében. 2001-ben megalakult a Magyar 
Elektrográfi ai Társaság, amely ezeket a művészeti törekvé-
seket hangolja össze.

Mit jelent Önnek a „Váltótér”, amely kiállítása címe is lett? 
Ezzel a kifejezéssel először a Miskolci Egyetem páternosz-

terében találkoztam 1993-ban. Egy performance keretében 
írókkal, költőkkel, egyetemistákkal, képzőművészekkel al-
kottam közösen. A páternoszter utolsó emeletén tábla jel-
zi, hogy ki kell szállni a fülkéből. Ha mégsem lépünk ki, a 
következő táblán arról értesülünk, hogy a „Váltótéren az át-
haladás veszélytelen”. Gyerekként soha nem mertünk átfor-
dulni ezen, hiszen féltünk, hogy most fejjel lefelé haladunk 
majd tovább? Megfordul a világ? Ez a műszaki szakkifejezés 
azóta is kísér a pályámon: az irányváltás, a nézőpont váltás, 
a kíváncsiság, az újszerű látásmód ígérete jelenik meg a vál-
tótérben. Így utólag lehet mondani, hogy ez előképe volt a mi 
„dorogi váltóterünknek” is, ahol az üzenetek és az emberi 
cselekedetek láncolata futott körbe. A szénrakodó is ezt jel-
képezi, ez is egy váltótér: a szén kitermelésének függőleges 
iránya vízszintesre vált a csillepályán. Az irányváltás ma a 
hétköznapok részévé vált. A kulturális, civilizációs, technikai 
változások áthatják mindennapjainkat. 
A Műcsarnokban februárig volt látható kiállítása, amelyhez 

kapcsolódóan január utolsó napján „Vissz-
képek és tükörhangok” címmel közös hang- és 
képversenyre hívták-várták az érdeklődőket. 
Az Ittzés Gergely Liszt-díjas fuvolaművésszel 
bemutatott összművészeti produkció is mu-
tatja: világában az alkotás többdimenziós. 
Dorogon Hartl Bence gitárművésszel alko-
tott közös fi lm klipjüket láthatta a közönség.

A zene mindig is fontos volt számomra. Ittzés Gergellyel a 
Győri Nemzetközi Művésztelepen ismerkedtem meg, barát-
ságunk teremtett alapot arra, hogy Dobajgó ceruzák címmel 
közös munkába fogtunk évekkel ezelőtt. Videó klipeket ké-
szítettünk, ahol a muzsika és a képzőművészet különleges 
összefonódása valósult meg. Dorogon korábbi tanítványom, 
Hartl Bence gitárművész Liszt-átirata adta az alapot videó 
klipünkhöz, amelyet a Magyar Kultúra Napja városi rendez-
vényén láthatott a közönség. Különleges alkotó folyamatot 
mutatunk meg a klipekben: a résztvevők gondolat- és ér-
zésvilágainak összefonódását. 
Dorog és Lévay Jenő. Szoros a kapcsolat. Milyen szálakkal 

kötődik kisvárosunkhoz?
Feleségem esztergomi, édesapja bányászként dolgozott 

Dorogon. Egyszer a szigeten sétálva észrevettem egy ér-
dekes építményt, a vízben álló szénrakodót. Óriási hatással 
volt rám. Megtetszett és a kortárs képzőművészet szim-
bolikus helyszínévé vált számomra. 1994-ben az elhagyott 
bányászfürdőben - mint egy alkalmi galériában - csaknem 
százan gyűltünk össze a már évek óta láncokon függeszke-
dő, az utolsó műszak végét idéző munkaruhák alatt. Köz-
tünk volt Kovács Lajos helytörténeti kutató, Pick József és 
még sok dorogi ismert „arc”, hogy részt vegyenek a „gon-
dolat részvények jegyzésében”. Ezt a felejthetetlen dorogi 
első jegyzést még tucatnyi helyszínen több mint 40 alkalom 
követte 295 „részvényes” részvételével. Akkor ismerkedtem 
meg dr. Tittmann János polgármester úrral is, akivel szoros 
baráti és munka kapcsolatot ápolunk azóta is. Több dorogi 
könyv művészeti szerkesztőjeként és grafi kai tervezőjeként 
pedig még inkább bepillantást nyertem a kisváros történe-
tébe, ismertem meg értékes, lelkes, városukért felelősséget 
érző embereket.                                                      Madarász T.

A PÁTERNOSZTERTŐL A SZÉNRAKODÓN KERESZTÜL AZ 
ÖSSZMŰVÉSZETI PODUKCIÓKIG

Lévay Jenő alkotásaiból nyílt kiállítás a Kultúra Napján. A Dorogi Galériában látható képeket február végéig tekinthetik 

meg az érdeklődők. A Munkácsy-díjas képzőművésszel Dorogról, a „modern szerszámokkal” való alkotásról, a zene és a 

grafi ka összjátékáról beszélgettünk.

Tíz éve tartó áldozatos munkájáért mond-
tak köszönetet a dorogi hívek Kiss-Maly 

Lászlónak. A nyitrai születésű, műveltségéről, 
jó humoráról, közvetlenségéről ismert, sokak 
által tisztelt és kedvelt esperesnek a bánya-
templomban ajándékkosárral és tortával ked-
veskedtek a misén résztvevők.   

SZERETETT PAPJUKAT 
JUTALMAZTÁK A HÍVEK
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DOROG VÁROS LEVEGŐ 
MINŐSÉGE A MÉRÉSEK 

ALAPJÁN

2014. december 26. és 2015. január 25. 
között

1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke: 4,39 μg/m3
előírt határértéke: 125 μg/m3
a mért átlag a határérték: 3,51 %-a

2.Nirogénoxid (NO
2
)

átlagértéke: 20,06 μg/m3
előírt határértéke: 85 μg/m3
a mért átlag a határérték: 23,61 %-a

3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke: 842,58 μg/m3
előírt határérték: 5.000 μg/m
 mért átlag a határérték: 16,85 %-a

4. Ózon (O
3
)

átlagértéke: 26,16 μg/m3
előírt határérték: 120 μg/m3
a mért átlad a határérték: 21,80 %-a

5. Ülepedő por (PM10) 

átlagértéke:  30,39 μg/m3
előírt határértéke:  50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték: 60,8 %-a

határérték túllépés az ülepedő port illetően 
három napon történt
2014. 12. 31.  65 μg/m3 130 %
2015. 01. 01. 54 μg/m3 108 %
2015. 01. 02. 65 μg/m3 130 %

Jövőnket építjük, de múltun-
kat nem feledjük!” – hangzik 

városunk mottója. Gyökereink fon-
tosak ahhoz, hogy erős jelenünk 
és virágzó jövőnk legyen. Ehhez 
kérjük az Önök segítségét! Szá-
mos mélyértékű kiadvány látott az 
elmúlt években napvilágot Dorog 
helytörténetéről, szólította meg 
városunk jelentős személyisége-
it. Szeretnénk, ha ez a felfedező 
munka tovább folytatódna, hogy az 
„orál históriák” ne menjenek fele-
désbe. Régi szokásaink, múltunk 
és jelenünk jelentős személyisége-
iről szóló történeteket, legendákat 
őriz a szájhagyomány. Szeretnénk 
ezeket rögzíteni: tollal, kamerával, 
fényképezőgéppel. Ezt a későbbiek 
folyamán a helytörténeti múze-
umban bemutatnánk, ankétokon 

elevenítenénk meg, illetve a www.
dorog.hu-n tennénk közkinccsé.

Kérjük, jelentkezzenek azok, 
akik Dorog múltjáról beszélnének, 
megidéznék a település életében 
fontos helyeket, helyszíneket, ese-
ményeket, embereket, szokáso-
kat, hagyományokat. Azoknak a 
segítségére is szükségünk lenne, 
akik kérdésekkel segítenék a tör-
ténetek kibontását, közérthetővé 
tevését. 

A kérdezők és a történetmesé-
lők a varosmarketing@dorog.hu 
e-mail címen vagy a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Múzeumban személyesen (illetve 
levélben, cím: 2510 Dorog, Bécsi út 
42.) jelezhetik szándékukat, hogy 
részt vennének ebben a nemes 
kezdeményezésben.

ELEVENEDJEN MEG DOROG TÖRTÉNETE!

„ÖNKÉNTES PONT-PONT ÉRTED” 

A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete az „Önkéntes pont-pont érted” nevű /pályá-

zati azonosító: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-088/ projekt keretében 
önkéntesek jelentkezését várja többek között az alábbi terüle-
teken:
-  véradás-szervezésében való közreműködés, adománygyűjtés, 

rendezvényszervezés,
-  oktatási, szociális és egészségügyi intézmények működésé-

nek segítése,
-  prevenciós előadások tartása, elsősegély bemutatók szerve-

zése, azokon való részvétel
És még további sok lehetőség, hogy aktívan segíthesse saját 
közösségét, és az arra rászorulókat!
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. I/13.szoba MVK Dorog Területi 
Szervezete: Mobil: +36-70-9338359,   Bodó Ildikó

VÉRADÁSOK:

február 11. Richter G. Nyrt. Egészségház, Dorog, Esztergomi u. 
27. 9-13 óráig
február 11. Mentőllomás Dorog, Kossuth L. u.6.  14-16.30 óráig
február 24. Zsigmondy gimn. Dorog, Otthon tér. 3. 10-12.30 óráig

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 
2015-2016-OS TANÉVRE

2015. február 13-ig várják azon leendő első osztályos tanulók 
előzetes jelentkezését a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola intézményeibe, akik az an-
gol kéttannyelvű (Eötvös és a Zrínyi), a közoktatási sport (Petőfi ), a 
tehetséggondozó (Eötvös), valamint az Értékközvetítő és Készség-
fejlesztő Pedagógia (Zrínyi) és a normál (Petőfi ) tagozaton szeret-
nének tanulni 2015. szeptember 1-től. Jelentkezési lapok az iskolák 
internetes oldalairól tölthetők le, illetve a dorogi óvodákban, isko-
lákban személyesen átvehetők. 

Kéttannyelvű képzés: A dorogi óvodákban az angol felmérések a 
helyszínen lesznek március 9-12. között. Azon gyermekek részére 
pedig, akik nem dorogi óvodások, azoknak a felmérés az Eötvös is-
kolában március 13-án lesz.

Sportiskolai képzés: Minden jelentkező számára március 3-án 
(pótnap: március 9.) a városi sportcsarnokban tartják a felmérést, 
amelyre az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó gyermekorvosi 
igazolást is hozzák magukkal a szülők. A felmérésre sportöltözet-
ben kell megjelenni!

Bővebb információ: Sitku Pál intézményvezetőnél kérhető 
Tel.:509-540, vagy az általános iskolákban a tagintézmény-vezetők-
nél kérhető.
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KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő február 11-
én és 25-én, 16-17 óra között tartja fogadóóráit a pol-
gármesteri hivatal B épületében. 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. A képviselő 
telefonon is elérhető: 30/296-9711
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő min-
den hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja foga-
dóóráit a Petőfi  iskolában. E-mail: jaszberenyi_karoly@
freemail.hu
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő február 17-
én, 17-18 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 
3/B) tartja fogadóóráját.
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő február 16-án, 
16-17 óráig tartja fogadóóráját a FIDESZ Irodában (In-
tézmények Házával szemben).

FOGADÓNAP

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző, 2015. február 26-án 
(csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgár-
mesteri hivatalban.

TESTÜLETI HÍREK

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. január 30-án az 
alábbi napirendekről döntött

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, 
fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületé-
nek…./2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a telepü-
lési támogatások rendjéről

 3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek…./2015.(I.30.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  17/2014.(X.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

4.) Beszámoló az Emberi erőforrás Bizottság átruházott 
hatáskörébe tartozó feladatok 2014. év II. féléves tel-
jesítéséről

5.) Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múze-
um szervezeti és működési szabályzatának módosítá-
sa

6.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodásának módosításának elfogadása

7.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító 
okiratának módosítása

8.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány alapító okiratá-
nak módosítása

9.) Dorogi Kommunális Közalapítvány alapító okiratának 
módosítása

10.)  A 2015. évi költségvetés előkészítését megalapozó 
döntések

11.) Schmidt Sándor Agora kialakítása

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedel-
mükben a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n 
olvashatják. A képviselők által alkotott rendeleteket írá-
sos formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Múzeumban és a város honlapján olvashatják. 

A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány
 PÁLYÁZATOT HIRDET

alapítványi támogatás elnyerésére.
A Közalapítvány célja Dorog Város környezetvédelmi és ehhez 
kapcsolódó városfejlesztési célkitűzései megvalósításának 
előmozdítása, hozzájárulás azok forrásainak biztosításához. 
A Közalapítvány csak olyan pályázatokat támogat, amelyek-
ben a pályázók felkérik a Közalapítványt az alábbi, helyi ön-
kormányzati közfeladat vagy annak elkülönülő részfeladata 
átvállalására:
a) településfejlesztés előmozdítása, a településrendezés, az 

épített és természeti környezet védelme,
b) helyi közutak és tartozékainak fenntartása, közparkok és 

egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
c) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
d) a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése:  az 

óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, isko-
larendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretter-
jesztés, könyvkiadás körében,

e) a közterület tisztántartásával, lomtalanítási akcióval, hul-
ladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok elősegítése.

A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról tud dön-
teni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat ellátására 
irányuló célját Dorog Város Önkormányzata előzetesen meg-
erősíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásához. A pályázato-
kat formanyomtatványon kell benyújtani  egy eredeti és egy 
egyszerű másolati példányban, mely irat a www.dorog.hu in-
ternetes honlapról letölthető a „Támogatási kérelem” forma-
nyomtatványon. A kitöltött kérelmet
Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz
2510 Dorog, Bécsi út 71.
kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályázat a Do-
rogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványhoz” megjelö-
lés feltüntetésével. A pályázathoz mellékelni kell a pályázati 
cél – költségvetést is tartalmazó – részletes leírását. A pályá-
zati költségvetésben pontosan meg kell jelölni a pályázati cél 
megvalósításához szükséges vállalkozási és hasonló szerző-
déseket/ szerződéstervezeteket, amelyekben a Közalapítvány 
megrendelőként való részvételét a pályázó kéri. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 13.
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IN MEMORIAM  BUZÁNSZKY JENŐ

(1925. május 4- 2015. január 11.)
Tiszteletadással emlékezünk 

Buzánszky Jenőre, az Aranycsa-
pat utolsóként távozott játékosá-
ra, Dorog Város Díszpolgárára. 

Buzánszky Jenő 1925. május 
4-én született Újdombóváron. Az 
Esterházy Miklós Nádor Katoli-
kus Főgimnáziumban érettségi-

zett. Ezután a MÁV Vasúti Tisztképzőjét végezte el, míg 
1964-ben szakoktatói diplomát szerzett a Testnevelési 
Főiskolán.

Labdarúgó pályafutását 1941-ben a Dombóvári Vas-
utas SE-ben (1938–1946) kezdte. 17 évesen az NB III. 
gólkirálya volt. 1947-ben került a Dorogi Bányászhoz a 
Pécsi Vasutas SK-ból. 1950-től 1956-ig 49-szer szere-
pelt a magyar válogatottban. Tagja volt az olimpiai győz-
tes csapatnak 1952-ben Helsinkiben, és pályára lépett 
1953-ban Londonban, Anglia ellen az „évszázad mérkő-
zésén”. Az 1954-es világbajnokság mind az öt mérkőzé-
sén szerepelt, így a berni döntőben is, ahol ezüstérmet 
szerzett. 

Dorogon 274 mérkőzésen játszott az élvonalban, az 
NB II-ben pedig 56 mérkőzésen lépett pályára. Hivata-
los bajnoki mérkőzéseken 25-ször volt eredményes. 

35 évesen befejezte labdarúgó pályafutását. 1960-66 
között a Dorogi Bányász sikeres edzője volt. Edzőként 
először a Dorogi Bányászt irányította, később még dol-
gozott Esztergomi Vasasnál és a Fősped Szállítóknál. 

Sportolóként és közéleti szereplőként is jelentőset 
alkotott. Számos egyéni elismerés birtokosa. A Nem-
zet Sportolója, Szent István-díj,  Prima Primissima-díj, 
Csík Ferenc-díj tulajdonosa, Dorog és Dombóvár dísz-
polgára, 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjével tüntették ki, városunkban 2010-ben 
stadiont neveztünk el róla. Január 11-én bekövetkezett 
haláláig Dorogon élt, része volt ünnep- és hétköznap-
jainknak. Játékosi és edzői munkásságának szép foly-
tatása a Buzánszky Torna, amely az utánpótlás korú 
labdarúgóknak nyújt szereplési lehetőséget.  

2015. január 30-án a Szent István bazilikában helyez-
ték örök nyugalomra.

Péntek Vilmos csaknem fél évszá-
zada él a teke bűvöletében. Az el-

múlt évtizedekről mesélt.
 Tokodaltárón kezdtem tekézni, majd 

amikor Dorogra kerültem a bányához, 
a Dorogi Bányász tekeszakosztály egyik 
vezetője megkérdezte tőlem, hogy vál-
lalnám-e a csapatban  való szereplést. Igent mondtam. 32 
szép évet töltöttem el a csapatnál, 420 bajnoki mérkőzést 
dobtam velük. Az NB III-tól az NB I-ig majd visszafelé, mert 
a sport már csak ilyen: egyszer fent, egyszer lent. Még ma 
is a csapat tagja vagyok, a városi bajnokságban szerepe-
lünk. Vannak olyan csapattagok akikkel a kezdettől fogva 
együtt dobunk, ez jó érzéssel tölt el. 

Kívánjuk, hogy még sokáig élvezze a szeretett sportágat!   
JÓ DOBÁST KÍVÁNUNK!

Érden rendez-
ték meg janu-

ár 10-én a Hungaria 
Sumo Open-t, hét 
ország részvételével. 
A legkisebbektől a 
felnőttekig minden 
korosztály képvisel-
tette magát a rangos 
eseményen, amelyen 
ismét szép dorogi 
eredmények szület-
tek. A felnőtt kor-
osztályban európa-
bajnokunk, Szakolczi 
Hunor ismét a do-
bogó legfelső fokára 
állhatott. 

Egykori ifi  európa-bajnokunk, Papp György 2.helyezett lett.
Gyerek korosztály: 
Juhász Benjamin 1.hely, Kovács Edvin 1.hely  
U12-ben: Papp Barnabás 1.hely
U14-ben Kovács Erik 3.hely
A dorogi versenyzők edzője: KLÁNYI JÁNOS. 

Emlékeznek és megmé-
rettetnek fi atal labdarú-

góink
Labdarúgó emléktornákat 

rendezett januárban a Dorogi 
FC a városi sportcsarnokban. 
Az utánpótláskorúak megmé-
rettetéseivel a sportvezetés 
területén kimagasló teljesít-
ményt nyújtott Kaiser József, a 
Dorogi FC egykori ügyvezetője, 
valamint Prohászka János, a 
Dorogi Bányász NB I-es csapa-
tának korábbi kiváló játékosa, 
majd edzője előtt tisztelegtek. 
Az U7-es korosztály küzdel-

meinek hat csapat volt 
a részese. Házigaz-
daként a dorogiak két 
gárdával képviseltették 
magukat: az „A” együt-
tes a második, a „B” az 
ötödik helyen zárta a 
tornát, a végső győztes 
a Vasas Pasarét lett. Az 
U14-esek négyes me-
zőnyében a Dorogi FC 
a zsámbékiak mögött  
a második helyet sze-
rezte meg, maga mögé 
utasítva a tatabányai-

akat, valamint a párkányiakat. 
Az utánpótlástornák sora a 

Monostori Tivadar Emlék Tor-
nával (U9-esek) folytatódtak. 
Legközelebb  február 14-én 
Bakonyi István emlékét idézik 
meg az U11-es korosztály lab-
darúgói; február 28-án tartják 
az Ilku István, majd a Varga 
János-tornát. A tervek szerint 
a fenti sportrendezvényeken 
olyan nagy múltú klubok fi atal 
tehetségei is képviseltetik ma-
gukat, mint a Vasas, az FTC, az 
UTE és a Videoton.  

EMLÉKTORNÁK AZ UTÁNPÓTLÁS KORÚ 
LABDARÚGÓKNAK

DOROGI SZUMÓS SIKEREK

45  ÉVE TEKÉZIK
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2015 A SZABADIDŐSPORT ÉVE LESZ VÁROSUNKBAN

Miért pont a szabadidősport került 
ebben az évben a középpontba?

Sportintézményünk működése óta 
sok energiát fordítottunk a verseny-
sportokra, a sportegyesületek műkö-
désére és körülményeik javítására, 
jelentős előrelépést értünk el közös 
rendezvényeinkkel a versenysport-
ágak népszerűsítésében. Öt éves in-
tézményvezetői ciklusomban fontos 
fejezethez érkeztem, hiszen kiemelt 
feladatomnak tartom a szabadidő-
sport kultúrájának fejlesztését, régi-
új programok megvalósítását, a fel-
nőtt korosztály bevonását a mozgás 
világába. Ennek érdekében 2015-ös 
évet intézményünk a Szabadidősport 
Évének szenteli, megtartva az eddig 
jól bevált programokat, kezdeménye-
zéseket is.
Sokan sportolnak Dorogon. Kiket 
szólítanak meg a Szabadidősport Évének 
rendezvényeivel?
A tények azt mutatják, hogy a gyere-

kek körében 14 éves korig népszerű 
a sportolás, magas taglétszámmal 
bírnak egyesületeink utánpótlást kor-
osztályban, és sokféle lehetőség közül 
választhatnak. A sikeres sportered-
ményekben gazdag 2014-es év mel-
lett a fejlődést mutatja, hogy a sport 
valamint közoktatás együttműködé-
sével, magas színvonalú sportiskolai 
képzés működik a Petőfi  iskolában. 

Ugyanakkor az idősebb korosztály ke-
resi a lehetőségeket, nekik kínálunk 
fel különféle programokat, amelyek jó 
alapot adhatnak a mozgás, testedzés 
mindennapokba építéséhez. Ezért is 
érdemes tovább bővíteni a választé-
kot.
Milyen sportprogramok várják a doro-
giakat az idén?
Hat kiemelt rendezvényt tartunk 2015-

ben, emellett kisebb programokkal is 
színesítjük a palettánkat. Márciusban 
részt veszünk az I. Országfutáson, 
amely egy új dorogi futóközösség in-
dulásának bemutató rendezvénye is. 
Májusban – a tavalyi rendezvényünk 
sikerére építve – kibővítjük a Túra7 
elnevezésű programunkat, amelyen 
az iskoláskorúakon kívül a felnőtteket 
is különböző távú teljesítménytúrák 
várják majd. Az Aquatics Day-t az idén 
is júniusban rendezzük meg, amelyen 
sokféle vizes sportot kipróbálhatnak 
az érdeklődők. A népszerű Sulisprint 
szeptemberi szabadidősport rendez-
vényét az idén futónappá egészítjük 
ki. Tervezzük októberben, hogy élet-
re hívjuk a Tour de Dorog elnevezésű 
kerékpártúrát, amelyhez bárki csatla-
kozhat városunkból. Novemberben is-
mét lesz Fit-Lesz program, ezúttal is 
népszerű, országosan ismert fi tness 
instruktor vezetésével. Emellett ki-
sebb rendezvények – II. Fit-Lesz, 

Lady’s Day, 24 
órás kézilabda 
maraton, amatőr 
tornák – is bőví-
tik majd a sport-
események sorát. 
Ezen programokat szakosztályokkal, 
civil közösségekkel, szakemberekkel 
közösen valósítjuk meg.
Mit várnak ettől a kezdeményezéstől?
Célunk, hogy kiemelt rendezvénye-

inken összesítve több ezren vegyenek 
részt az idén, és ez a létszám a követ-
kező években még inkább növeked-
jen. Ennek érdekében márciusban, az 
első rendezvényünkön elindítunk egy 
számlálót, amely jelzi, hogy hányan 
voltak aktívak programjainkon. Terve-
ink között szerepel, hogy akik minden 
kiemelt eseményünkön részt vesznek, 
év végén sorsoláson vesznek részt és 
értékes tárgyi, utazási és egyéb díja-
kat nyerhetnek. 

M.T.

Különleges programsorozat várja a dorogiakat a Szabadidősport Évében. Az ötletgaz-

dát, Dorog Város Egyesített Sportintézményének vezetőjét, Szekér Zoltánt kérdeztük 

a 2015-ös rendezvényekről. 

Az idén is megrendezte a Dorogi 
Nehézatlétikai Club a hagyo-

mányos jótékonysági Birkózó Bált a 
művelődési házban. Az eseményen 
Puksa Ferenc elnök jutalmazta a 
2014. évben kiemelkedő eredménye-
ket elért sportolókat. A vetítettképes 
beszámoló közben vehette át a jutal-
mat Bádi Balázs, Bazsó Adolf, Bucz-
kó Georgina, Dóczi Mátyás, Érsek 
Róbert, Farkas Bea, Gremsberger 
Bertalan, Gyarmathy Kata, Hódi Erik, 
Horváth Vanessza, ifj. Fekete Zoltán, 
Jäger Krisztián, Jäger Szimonetta, 
Juhász Elizabet, Kapás Máté, Kep-

ler Ákos, Kismóni 
Botond, Klányi 
Kisztofer, Kollár 
Zsanett, Kovács 
Gábor, Kovács Ger-
gely, Kőrösi Laura, 
Lévai Tamás, Lévai 
Zoltán, Major Gyu-
la, Német Anna, 
Papp Bertalan, 
Puksa Ferenc, 
Putnoki Cintia, Putnoki Zsolt, Rajos 
Csaba, Rajos Richárd, Sárai András, 
Spányik Ákos, Szányi Áron, Székely 
Gyula, Szekér Szimonetta, Takács 

István, Torba Erik, Valek Gáspár, Vátzi 
Bálint, Vátzi Roland, Vitek Amadeusz, 
Vitek Dáriusz és Vitek Kálmán. Az 
este svédasztalos vacsorával majd 
tánccal folytatódott hajnalig.

JÓTÉKONYSÁGI BÁLON JUTALMAZTÁK A BIRKÓZÓKAT

Napjainkban egyre népszerűbb 

sport a futás, amelyet a „dorogi fu-

tóközösség” keretein belül kívánunk 

segíteni. Ennek szakmai vezetésé-

ben szerepet vállalt a dorogi Mucsi 

Mihály világbajnok tájfutó is. Márci-

ustól a futók körében népszerű sta-

dionkör teljes megvilágítással várja 

a futni vágyókat.  
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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. 
Február 10-én és 24-én, illetve március 10-én és 24-én már 
láthatóak lesznek a friss adások a www.dorog.hu-n.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dorog Város Képviselő-testülete, 
Dorog Város Kommunális 

Közalapítványa és a Baumit Kft. 
2015. évben, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet 

„Év Homlokzat Felújítási Terve 2015 

és 
Dorog Város családiházas ingatlanok hőszigetelése, 

nyílászáró cseréje” megnevezéssel.
A részletes pályázati dokumentáció átvehető személyesen Dorog 
Város Polgármesteri Hivatalában (2510 Dorog, Bécsi út 71.) vagy 
letölthető a www.dorog.hu hivatalos honlapjáról.

A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelő tartalommal 
2015. év március hónap 23. napjáig lehet leadni.

A pályázáshoz sok sikert kíván: a Bíráló Bizottság!
Dorog, 2014. december 17.
   Tisztelettel: 
        dr. Tittmann János sk.
                                                                         polgármester

VETÉLKEDTEK A DOROGI ÓVODÁSOK

Sportvetélkedőt szervezett a DOKI Petőfi  iskola január 
16-án a városi óvodásoknak. A hagyományos sportdél-

utánt ezúttal is a sportcsarnokban rendezték, ahol Dorog 
négy óvodájának öt csoportja mérte össze tudását. Jász-
berényi Károly, a Petőfi  igazgatója buzdította drukkolásra a 
szép számban megjelent szülőket és kommentálta a pályán 
zajló sorversenyeket. A sportiskolai programmal bíró in-
tézménybe várják azokat az első osztályosokat, akik a négy 
alapsportággal - kézilabda, labdarúgás, birkózás és vizes 
sportok - mélyebben szeretnének megismerkedni, az isko-
larendszerű képzésen belül - hangzott el az eseményen. 

A mintegy félszáz - főként nagycsoportos - óvodás mind-
egyikét, a levezető gyakorlatok után, jutalom várta a prog-
ram végén.


