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A BÁNYÁSZNAPON ADJÁK
ÁT A MEGSZÉPÜLT VÁROSI
KÖNYVTÁRAT
2-3. oldal

A kultúra nagykövetei

Jókedvű Falusi búcsú

2. oldal

4. oldal

Új tanév, több gyerek
4. oldal

Lévai, a sikerkovács
7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

KULTURÁLIS KÖVETKÉNT ZENÉLNEK
A 125 ÉVES BÁNYÁSZZENEKAR TAGJAI
A német nemzetiségi és a bányász hagyományok ápolását célul kitűző zenekar a nyár összes hétvégéjén koncertezett.
Gyakran hívják, várják őket külföldön is. Legtöbbször Németországban, Ausztriában jártak, de eljutottak Olaszországba
és Dániába is, köszönhetően a táti Musik-Land Kft. által szervezett külföldi vendégzenekarok visszahívásainak.

A

z idén ünnepli megalakulásának 125. évfordulóját a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara. Könyvbemutató, koncertsorozat,
marienbergi meghívás és új egyenruhák tették és teszik
még izgalmasabbá a jubileumot. Bohner Antal, a zenekar
vezetője beszélt az ünnepi évről.
Évekkel ezelőtt eldöntöttük, hogy az Európa Nap – a Párbeszéd Napja májusi programsorozatát a Bányász Zenekar
Tavaszi koncertje zárja. Ezúttal egybeesett megalakulásunk
125. évfordulójával is, így kiváló hangulatban játszottunk a
zeneértő közönségnek. A 100 éves dorogi sport ünnepével
egybekötve, a Diófa SE női labdarúgóinak bajnokavatójával

S

A németországi bányásznapok előtt mikor hallhatjuk
Önöket itt Dorogon?
Természetesen a városi bányásznapi programok aktív részesei leszünk. Szeptember 5-én a Baumit Kft. emléktábla
avatóján zenélünk, majd új hagyományt indítva kisvonaton
utazva hívjuk a Jubileum térre a dorogiakat. Szombaton hajnalban a városlakókat is a kisvonatos zenélés ébreszti majd,
elutazunk még Tokodaltáróra is zenénkkel toborozni a népünnepélyre az érdeklődőket.

M.T.

HERCZEG FERENC ÉS DOROG KAPCSOLATA

zeptember 6-án ismét ünnepi
programra kerül sor Dorogon.
Ezen a napon lesz a teljes körűen felújított városi könyvtár megnyitása. Az
ünnepi aktus alkalmából bemutatják
Herczeg Ferenc Két ember a bányában
c. színművét.
Herczeg Ferenc író, színműíró, újságíró az MTA tagja
és másodelnöke, a Horthykorszak legnépszerűbb írója, az Új
Idők c. hetilap főszerkesztője volt. A
jómódú német polgárcsaládból származó író gyakori vendége volt Dorognak. Schmidt Sándor bányaigazgató jó
barátja, aki gyakran felkérte beszédek megírására. Többek között a dorogi munkásotthon 1929-ben történt
ünnepélyes átadására is ő írt üdvözlő
beszédet.
A Két ember a bányában c. színművet 1924-ben írta, mely az Új Idők c.
hetilapban jelent meg. A föld alatt
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közös örömünnepet tartottunk a művelődési házban. Ahogy
mindig, akkor is érezhettük a városvezetés támogatását,
amikor a marienbergi polgármester meghívott bennünket
a német bányásznapokra. Dr. Tittmann János polgármester
felajánlotta, hogy támogatja utazásunkat és új egyenruhák
vásárlásával teszi még jelentősebbé Dorog kulturális képviseletét a testvértelepülésünkön. Harmincöten utazunk
Németországba. A zenekarnak sok új tagja van, akiknek így
varrathatunk egyenruhát. Tizennyolc öltöny, 15 mellény és
új nyakkendők teszik látványosabbá fellépéseinket ősztől.
Marienbergben háromszor lépünk a közönség elé szeptember 12-15. között. Szombaton délelőtt a fesztiválsátorban adunk koncertet, majd délután a nemrégiben elhunyt
annabergi zenekar karmesterének, Monika Jahn-nak emlékére adunk közös hangversenyt, végezetül 14-én, a vasárnapi nagy bányászfelvonuláson muzsikálunk.

maradt mérnöknek és beosztottjának párharcát mutatja be
a színmű, akik az életükért küzdenek és a küzdelem során
rájönnek, hogy nem ellenségek.
A színművet már 1943-ban bemutatták Miskolcon. A mérnök szerepében nem kisebb művészt, mint Bessenyei Ferencet láthatta akkor a közönség.
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Mucha Ildikó
könyvtárvezető
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

A BÁNYÁSZNAP DOROGON ÖSSZETETT ÜNNEP

H

agyományőrzés, jelenünk értékelése, a
jövőnkbe vetett hitünk kifejezése alkotják
a Bányásznap értékforrásait.
Különösen igaz ez idén, amikor Dorog várossá
nyilvánítása 30. évfordulóját ünnepeljük. A városi
rangig vezető útnak hosszú-hosszú története van
és ebben a történetben biztosan meghatározó
szerepe volt annak is, hogy 100 évvel ezelőtt, a
nemzetek egén gyülekező sötét fellegek vetette
árnyak alatt egyre nyugtalanabbá váló világban
Dorogon, 1914 tavaszán sport egyletet alapítottak. Neve először Dorogi Atlétikai és Futball Club
volt, majd ezt lerövidítették Dorogi Atlétikai Clubra. Röviden DAC. Valóban dacoltak a környező
világgal, mert a dorogiak nem akarták feladni
álmaikat, céljaikat.
Rájuk emlékezve „Százéves kapunak” neveztük

Ez már átvezet a Bányásznap következő összetevőjéhez, a jelen értékeinek számbavételéhez,
a városfejlesztés és működtetés jelenlegi lehetőségeinek és eredményeinek az értékeléséhez.
Az elmúlt évtizedek legnagyobb jelentőségű városfejlesztési, beruházási folyamatainak lezárását jelentő átadó ünnepségeket a Bányásznapra
időzítettük. Elődeinktől örökölt intézményeink a
jelenkor feladatainak ellátására alkalmassá téve
újultak meg.

„A jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük.”
el stadionunk vasút felöli bejáratát, a Dorogi Atlétikai Club,
a DAC 1914-ben történt megalapítása előtt tisztelgő, 2014
tavaszán felújított építészeti emléket.
Településünk fejlődéstörténetében korát megelőző, városhoz illő értéket képviselt, a Gáthy Zoltán tervei alapján
1924-ben bővített és felújított Bányakaszinó. Az önképzés, a
társasági élet, a közösségi szórakozás nagyszerű színterét
adta Dorognak.

1996 óta élő jelmondatunkkal jelentős kötelezettséget vállaltunk. Ez egyben jövőnkbe vetett bizakodó hitünk alapja is, mert abban bízunk, hogy az előttünk
álló évek során is képesek leszünk a változást nem igénylő
értékeink továbbvitelére és a jövő értékeihez vezető változtatások végrehajtására.
Dorog, 2014. augusztus 13.

Dr. Tittmann János

Dorog 90 évvel ezelőtti társasági, közéleti, szellemi fejlődéséért munkálkodók iránti tiszteletünket is kifejezi az épület felújítása és könyvtárrá, helytörténeti múzeummá való
átalakítása.
A hagyományőrzés folyamatos jelen idejű cselekvés. Benne foglaltatik a bányász elődök, a nemzetiségek, a polgári
önszerveződések, egyházközségek, az intézmények, gazdasági szervezetek történetének feltárása, megismerése, az
öröklött értékek megbecsülése, gyarapítása.
A folyamatos jelen idejű cselekvésből emelkednek ki az
évfordulók. Az öröm és a tisztelet kifejezésére alkalmas ünnepélyes pillanatok, ám fontos szerepük az is, hogy határidőket is szabnak.
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

KÖNYVBEMUTATÓVAL FŰSZEREZETT
JÓKEDVŰ FALUSI BÚCSÚ

A

z idén a „Dorog, a 30 éves város” jubileumi programsorozatának keretében tartotta meg hagyományos Falusi búcsúját a helyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
A program a József Attila Művelődési Házban könyvbemutatóval kezdődött. Dr.Tittmann János polgármester úr köszöntötte a megjelenteket és
megemlékezett a dorogi búcsúkról.
Majd Kolonics Péterné elnök asszony

mutatta be a Dorogi
németek
története
című könyvet, melyet
Puchner Ferenc elnökségi taggal együtt
szerkesztett. A kiadványban bemutatják
a Német Nemzetiségi
Emlékházat, beszámolnak őseik betelepüléséről, több mint
300 éves itt tartózkodásukról, a menekülés és a kitelepítés
nehéz időszakáról. A
harmadik fejezetben írnak a német
nemzetiség
hagyományápolásáról,
csoportjaikról és rendezvényeikről.
A rendezvény a művelődési ház parkjában folytatódott Fellépett a táti férﬁkórus, a dorogi vegyes kórus és a Sváb
Party zenekar. A szép környezetben a
hangulatos zeneszó mellett mindenki
jól érezte magát.

ARANYDIPLOMÁT
KAPOTT AZ ELNÖK

A

napokban aranydiplomás lett
Hubácsek Sándor, a dorogi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnök
szakán 1963-ban végzett. Diplomáját
1964-ben kapta meg a dékántól. Ennek az évfordulónak kapcsán vehette át ötven éven át kifejtett értékes
tevékenységének elismeréseként az
aranyoklevelet. Eddigi életében mindig jó érzéssel gondolt az egyetemi
évekre, tisztelettel tanáraira és oktatóira, szeretettel tankör- és évfolyamtársaira.

BECSÖNGETNEK: ÉVRŐL ÉVRE TÖBB A DOROGI DIÁK
Csaknem 1280 diák kezdi meg szeptember 1-jén, hétfőn 8 órakor az új tanévet a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola három tagintézményében. Az újdonságokról Sitku Pál főigazgatót kérdeztük.

V

árosunkban
a
tavalyi
tanévhez képest sokkal több tanuló ül
iskolapadba az ősszel.
Mi a titka a folyamatosan
növekvő
létszámnak?
Dorogon a színes
képzési struktúrának – értékközvetítő pedagógia, angol két-tanítási nyelvű és sportiskolai
képzés – köszönhetjük, hogy évről évre
nő a gyerekek száma. Sok iskola létszámproblémákkal küzd, nálunk nincs
ilyen gond. Az idén tavasszal az elmúlt
évekhez képest is sokkal többen jelentkeztek hozzánk, így a hat elballagott osztály helyett hét első osztályt
indíthatunk! Ezek közül ötben elértük
a törvényileg meghatározott maximális
létszámot, amely a tanítókra, az osztályfőnökökre ró plusz feladatokat.

Ötvennégy helyett ötvenöt osztálly-
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al számolhatnak a tantermi felosztásoknál, ráadásul a csoportbontásokra
(nyelvtanítás, hittan-erkölcstan, testnevelés) is gondolniuk kell. Elférnek a
három iskolában?
Mindhárom intézményünkben (Eötvös, Petőﬁ, Zrínyi – a szerk.) hamarosan elérjük a befogadóképesség csúcsát. A csoportbontások miatt egyre
nehezebb megszervezni a tanórákat,
de megoldjuk a problémákat. Az önkormányzatnak köszönhetően új padokat-asztalokat is kaptunk az idén kezdő
diákjainknak. Folyamatban van az Eötvös futófolyosójának fejlesztése, amely
a mindennapos testnevelés megnövekedett óraszámai miatt vált szükségessé. A Nemzeti Sport Intézettől és
a városvezetéstől kapott támogatásból
úgynevezett rekortán (öntött gumi burkolatos) futópályát alakítunk ott ki.

Milyen újdonságok lesznek még az új
tanévben?

25. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Ősztől beindul a pedagógus ellenőrzések rendszere, amely azt jelenti, hogy minden pedagógus, vezető
és intézmény átesik egyfajta szakmai
felügyeleten, amelynek lényege a segítés, a kompetenciák felmérése, a
fejlesztési utak kijelölése a tanároknak. Dorogról két pedagógust képeznek ki szakértővé, akik más intézmények munkatársait fogják ellenőrizni.
Ugyanakkor a minősítési rendszer is
életbe lép, amelynek eredményeként
Pedagógus I, II. vagy Mesterpedagógus szintre léphetnek kollégáim. Folytatódik a Tanoda program, amelyben
harminc hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű diákunk kap lehetőséget arra, hogy különórákon gyakorolhassák a nyelvi, matematikai és
informatikai tárgyakat, illetve érdekes
kulturális és közösségi programokon
vehetnek részt.

Madarász T.
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MENNYI ÉRTÉK HALMOZÓDOTT FEL EGY ILYEN KICSI HELYEN
INTERJÚ LENCSÉS LAJOS OBOAMŰVÉSSZEL
Harmónia, bölcsesség. Érték. Sugárzik belőle az óriási emberi és művészi tudástöbblet. Lencsés Lajos oboaművésznél
jártam, akinek életútja Dorogtól Stuttgartig ívelt. Azzal a zenésszel beszélgethettem, akit New Yorkban és Tokióban is
vastapssal fogadtak a legmagasabb művészet kedvelői.
életét. A csoda akkor érkezett el,
űrű volt a nyár és még nincs vége. Merre járt?
A szezon a fertődi Eszterházy kastélyban megtartott amikor a kerengőben az apácák
fesztivállal kezdődött, ahol a Budapesti Vonósokkal adtam a éneke és az oboa hangjai összenyitókoncertet. Július végén a Debreceni Nemzetközi Nyári kapcsolódtak. Az idei augusztus
Akadémián tartottam kurzusokat és koncerteztem az egye- közepét ismét Nizzában töltöttem.
temen. Farkas Ferenc, August Klughardt és Mozart szere- Újra részem lehetett a gyönyörű élpelt a repertoáron. Aztán július 25-én Stuttgartba, német ményben. Bányásznapra hazatérek
ide Dorogra. Szeretem ezt a különotthonomba utaztam egy fontos esemény miatt.
leges tehetségekkel teli kisvárost.
Mi volt az utazás célja?
Sokszor kutatom gondolataimban,
Wagner Trisztán és Izoldáját néztem
mi lehet az oka, hogy annyi érték
meg, élőben immár 35. alkalommal.
halmozódott fel egy ilyen pici helyen. Szeptemberben utazok
Olyan varázzsal hat rám az az opera, hogy
Japánba. Tokióban négy zeneművészeti egyetemen – köztük
elmondani nem tudom. Az első akkord
a leghíresebben, a Toho-n is tartok mesterkurzusokat. Seiji
felhangzása után a világon minden zeneOzawa, a világ egyik legkitűnőbb karmestere, aki évtizedekig
értő összerezzen. Az emberi hűség, havolt a Bostoni Filharmonikusok zeneigazgatója is ott tanult.
lálig tartó szerelem és az érzelmek ezer
Az idén a Bányásznap után is találkozhatunk Önnel, itt
árnyalata szorítja a bensőt. Olyan igaz az
Dorogon?
a mű. Feltölt erővel a drámai összkép,
A Zene Világnapjára igazi ínyencséggel készülök. Ősbeamit nyújt.
mutatóját
tartom egy modern darabnak. Szeretném, ha a
Az erőre szüksége is volt, hiszen háromközönség
megértené:
nem csak Mozartot kell hallgatni, haszöget ír le a világ körül néhány héten belül.
nem a zeneművészet újabb mélységeibe is bele kell tekinteValó igaz. Provance-i házamban megpini. Ehhez nyújtok majd egy kis útmutatót.
hentem néhány napig, aztán Nizzába, a
Figyelemre méltó a diszkográfiája. Eddig több mint félszáz
Nyári Akadémiára utaztam. Előadásokat
felvételt
készített. Min dolgozik mostanában?
tartottam. Immár harmadik éve lakom
Bár új hanganyagon is dolgozok, ezekben a hetekben, hóa Szent Klára rendi apácáknál, ahol úgy
érzem magam, mintha a Mennyország- napokban a polgármester úr, dr. Tittmann János kérésére a
ban lennék. Augusztus 12-én, Klára na- dorogi zenetörténet, történelem kiemelkedő alakjairól írok
pon mindig megemlékeznek a szentről. személyes hangvételű kordokumetumokat. Gréts KatalinTavaly ünnepeltük a rend születésének nal, Kovácsné Fódi Krisztinával, Bohner Antallal és Lévay
800. évfordulóját, amely olyan különleges Jenővel dolgozok a könyvön, de részleteket még nem árulok
esemény volt, hogy kihat egész életemre. el.
A meditáció alatt felelevenítettük a szent
Madarász

S

JÓL SZÓRAKOZTAK ANYÁK, BABÁK, SŐT AZ APÁK IS

T

öbb mint kétszáz
édesanya és gyermeke, illetve több apuka
is ünnepelte Dorogon az
Anyatej Világnapját augusztus 5-én. A Petőﬁ
óvodában megrendezett
hagyományos rendezvényen Deák Ferenc alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket. – Az év

második Anyák Napja ez az ünnep, amelynek jelentőségét
nem lehet eléggé hangsúlyozni - mondta. Riegel Béláné veze-

tő védőnő az anyatej védelméről beszélt, amely egyaránt jó
hatással van a babákra és az anyukákra. – Az anyatej több

mint táplálék. A szoptatás több mint anyatejes táplálás.
Mi, védőnők ezért dolgozunk, és azt szeretnénk, hogy az édesanyák minél tovább tudják szoptatni csecsemőjüket. Ezért

2014. SZEPTEMBER

a célért rendezzük meg minden évben ezt az ünnepséget is
- hangsúlyozta. A tokodi Csillagfény mazsorett csoport táncos műsorára sokan voltak kíváncsiak, ahogy Dudó bohóc
is sokakat leültetett az óvoda nyitott teraszára. A szép nap
lényege azonban a kötetlen beszélgetés volt. A tapasztalatok
megosztása mindenki arcára mosolyt varázsolt a pogácsázás-teázás közben. Az édesanyák anyatejes totót is kitölthettek. A jó megoldásokért mindenki ajándékot kapott, többek között Dorog Város Önkormányzatának köszönhetően.
Riegel Béláné megemlékezett
azokról az önzetlen segítőkről,
akik édesanyaként nem csak
saját csecsemőjüket táplálták
anyatejjel, hanem más babáknak is juttattak a legjobb táplálékból. Külön kiemelte Varga
Edina, Kanóczkiné Tarnóczy
Zsuzsanna és Bognárné Kalmár Renáta nevét.
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ÉRMEKKEL ÉRKEZTEK A VETERÁNOK

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2014. szeptember 24-én 8-12 óra között tartja fogadónapját
a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő szeptember
3-án és 17-én 16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében, a könyvtárban. A képviselő telefonon is elérhető: 30/520-9615
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden
hónap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a
Petőﬁ iskolában. E-mail: jaszberenyi_karoly@freemail.hu

BAKONYI ISTVÁNRA EMLÉKEZVE
(Dorog, 1928. december 12 – Dorog, 2014. július 25.),
Elhunyt Bakonyi István a legendás dorogi labdarúgás egyik
legkiemelkedőbb alakja. Sportolóként, edzőként, sportvezetőként és közéleti személyiségként
is maradandót alkotott mindenki
Pista bácsija, aki egész életét Dorogon töltötte. Augusztus 4-én a
dorogi temetőben helyezték örök
nyugalomra.
A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány kuratórium
tagja, majd elnökeként tevékenykedett, a Dorogi FC Örökös Tagja. Többszörös Ifjúsági-,
Utánpótlás- és B-válogatott. Az 1950-es évek első felében
Lantos Mihály mögött posztján a legjobb magyar játékosként tartották számon. 1944 és 1963 között a Bányagépgyártó és Javító üzemnél dolgozott, majd 1988-ig a dorogi
bányavállalat központjának a dolgozója.
1941-től kezdte pályafutását a Dorogi AC utánpótlás csapatában, 1948-tól szerepelt folyamatosan a felnőtt csapatban. 1949-ben NB II-es bajnokságot és a Bajnokok Bajnoka
címet is elnyerte a csapattal. Pályafutása során 181-szer
szerepelt NB I-es mérkőzésen balhátvédként, összesen
pedig 214 bajnoki meccsen játszott és hátvéd létére 18 alkalommal szerzett gólt. Négyszer volt a Vidék Legjobbja a
dorogi csapattal. Hosszú évekig a dorogi utánpótlás terén
munkálkodott edzői és sportvezetői minőségben.
Kitüntetései
• Bányász Szolgálati Érdemérem (ezüst, arany, gyémánt fokozat)
• A Dorogi labdarúgásért végzett elévülhetetlen érdemeiért kitüntetés
• A Dorogi FC Örökös Tagja
• Dorogiak Dorogért Emlékplakett (2013)
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Sárai-Horváth-Kordik

Bacsa Ferenc, a Nemzet Edzője hívására összeállt a Dorogi Nehézatlétikai Club veterán csapata. Rendszeres edzések és egyre
nagyobb sikerek jellemzik a szépszámú gárdát. Legutóbb Dunaújvárosban jártak, a Gurics Kupán. Az országos meghívásos
veterán birkózó versenyről több éremmel tértek haza. Horváth
György a 76 kg-osok között aranyérmes, míg ugyanebben a
súlycsoportban Kordik Szabolcs bronzérmes lett. A 85 kg-osok

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ
Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter júliusban Magyarország jó tanulója – jó
sportolója elismerő oklevelet adományozott kimagasló tanulmányi és a birkózó
sportban elért eredményeiért Gremsberger Bertalannak, a Zrínyi iskola tanulójának. Berci májusban
átvehette Dorog Város jó
tanulója – jó sportolója elismerést is, amelyet a városvezetés ítélt neki.

ÍJÁSZ SIKEREK
Csapó Gábor, a Zrínyi iskola 8. osztályos tanulója
első helyezést ért el a diákolimpián történelmi íj kategóriában a serdülő korosztályban, majd a napokban
magyar bajnok lett ebben a
sportágban.
A selejtezőket követő diákolimpia döntőt még június
21-én rendezték meg, a
magyar bajnokságot pedig
augusztus 3-án. Mindkét
verseny színhelye Budapesten volt. Csapó Gábor a
két rangos megmérettetésen is aranyérmet szerzett
a történelmi vagy tradicionális íj kategóriában.
A pilisjászfalui Pilisi Királyi Íjászok Egyesületének tagjaként vett részt a viadalokon, amelyekre Keveházi Zoltán
edző készítette fel a két éve íjászkodó tanulót.
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DOROG AZ EREDMÉNYES BIRKÓZÓK VÁROSA
SIKERKOVÁCSOK – Birkózósikerekről, fejlesztésekről kérdeztük Lévai Zoltánt, a Dorogi Nehézatlétikai Club
vezető edzőjét
Harminc éve foglalkozik birkózással a rengeteg eredményt felmutató Lévai Zoltán, aki Bacsa Ferencnél – akit a Nemzet
Edzője címmel ismertek el néhány éve – Táton kezdett sportolni. Ami számára a legfontosabb, hogy edzőként olyan ﬁatalokat neveljen a sportágnak, akik emberként és versenyzőként is maximálisan megállják a helyüket az életben.

H

Magyarországon nincs Önhöz hasonló edző:
minden korosztályban – gyerek, lány, junior,
serdülő, felnőtt – versenyzőivel megnyerte a csapatbajnokságot! Mi a siker titka?
Ehhez hozzá kell tennem, hogy a
tradícionális nagy kluboknál minden korosztállyal más-más edző foglalkozik, én a
legkisebbektől a felnőttekig vezetek csoportokat. Így minden korosztály megfordult
a kezeim alatt és korosztályról-korosztályra
egymásra épül az általam elképzelt edzés
tematika, meg persze ez által így minden
szakággal és korosztállyal tudtam indulni
csapat-bajnokságon, így „könnyebb” volt
ezt a sikert bezsebelni. De rengeteget tanulok a mai napig, minden edzésterv megírásakor szakkönyveket bújok, világversenyekre járok és ﬁgyelem a sikeres edző
kollégák módszereit, tanácsaikat pedig
megszívlelem.
Eljutottunk oda 2011-ben, hogy Dorog a
„Birkózás városa” címet érdemelte ki. Mára,
a dorogi eredményeknek köszönhetően nagycentrumként figyel ránk a világ. Mi kellett ehhez a
sikertörténethez?
A birkózás évtizedek óta sikeres sportág
volt Dorogon. 2010-ben a korábbi versenyzőkkel – Puksa Ferenc, dr. Kövecs Károly,
Kismóni János, Rajos Csaba és István,
Gremsberger Norbert, Bacsa Péter– eljutottunk oda, hogy megszervezzük, újraépítjük és professzionális szintre emeljük Dorogon a birkózást. Az eredmények
edzőknek köszönhetően sorra jöttek, mintegy 200-300 gyereket, ﬁatalt fogtunk meg
ezzel a sporttal. Már csak az infrastruktúra
kiépítése hiányzik.
Hamarosan elkészülhet az új birkózó központ
is.
Igen. A pénzügyi fedezet jó része rendelkezésünkre áll a Nemzeti Sportközpontok,
a Magyar Birkózó Szövetség és a városvezetés jóvoltából. A polgármester úr is teljes
vállszélességgel állt mellénk a fejlesztések
érdekében. Így már nem lehet akadálya annak, hogy egy több szőnyeges
edzőcsarnok,
konditerem,
A Zágrábban megrendezett
szauna és a hozzá kapcsolódó
Junior-világbajnokságon a 66
– edzőtáborokat, versenyeket
kilogrammosok között a Doroés a helyi ﬁatalokat kiszolgáló
– apartmanépület elkészülgi Nehézatlétikai Club versenyhessen. Erre azért van szükzője, ifj. Lévai Zoltán harmadik
ségünk, hogy a legjobbakat
helyezett lett, miután a bronz
egyszerre-együtt edzhessük.
mérkőzésen szabályosan lehajA birkózás régióközpontjatotta ellenfelét.
ként egyre több településen –
Szívből gratulálunk a sporttörNagysáp, Tokod, Esztergomi,
téneti sikerhez! Ifj. lévai Zoltán
Tát, Csolnok – indítunk csoedzője édesapja, Lévai Zoltán.
portokat. Az ottani legügye-

ogyan kezdődött a kapcsolata a
birkózással?
1984-ben léptem először szőnyegre. Szorgalmamnak, a kitartó munkának és Bacsa
Ferenc útmutatásának köszönhetően egy
éven belül az ország élmezőnyébe kerültem. Rengeteget tanultam tőle, amely edzői
munkámban visszaköszön.
Mikor hagyta abba versenyzői pályafutását?
Amikor Pécsett tanultam, illetve Győrben
a katonaság idején – az átigazolási szabályok miatt – nem tudtam versenyeken
indulni, nem beszélve arról, hogy családi
okok miatt 16 éves koromtól dolgoznom
kellett. Öt-hat évig a civil életemet rendeztem, családot alapítottam, majd 98-ban
bátyám ﬁai és öcsém, Pápa Péter első „birkózó leckéinél” döntöttem el: elvégzem az
edzőit az ELTE-n és ezt a pályát választom
hivatásomnak.
A birkózás a vérükben van. Generációk örökölték a tehetséget, amelyhez a szorgalmuk szintén
családi vonás.
Valóban. Unokaöcsém, Lévai István felnőtt
Európa-bajnok lett, a világ elitjéhez tartozik, Attila szabadfogású válogatott. Fiam,
Zoltán augusztus elején Zágrábban bronzérmet szerzett a junior világbajnokságon.
Másik ﬁam 15 évesen Katowicében a kadet
EB-n 8. lett a 16-17 évesek között! Húgom,
Mária szintén birkózó edző.
Versenyzői, fiai sorban hozzák az eredményeket. Mit tart első sikerének?
Még Bacsa Ferenc szárnyai alatt
edzősködtem, amikor Bulgáriában Korpási
Bálint 2., Jäger Krisztián pedig 4. helyezést
ért el Európa-bajnokságon. Ezt a sikert már
egy picit magaménak is éreztem, vagyis inkább azt mondanám, hogy ez lökést adott
és meghatárózó volt számomra, aztán
2007-ben már jöttek „önálló” edzői eredményeim: Molnár Ádám EB 3. helyezést ért
el kadetben, míg Hlavati Dani Lengyelországban lett Európa-bajnok, ez volt az első
igazán nagy sikerem edzőként.
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sebb ﬁatalok a központban, Dorogon edzhetnének, ha felépülne a csarnok. A helyi
gimnázium is nagy segítségünkre van: ott
látják, a versenyzőknél a sport és a tanulás
mint a párhuzamos sínek futnak egymás
mellett, nem szabad az egyiket sem elhanyagolni a másik érdekében. Nem beszélve
arról, hogy 20-30 hölgy is edz velünk. Elkezdődött az ország első női birkózó akadémiájának kiépítése is Dorogon, Campuccio
Diletta és Lévai Mária vezetésével.
Milyen edző Ön?
Hiszek a munkában, a következetességben és a rendszerességben. Kisgyermekkortól megpróbálom minden edzésen kihozni a versenyzőkből az erős edzésekkel a
maximumot. Ha egy verseny után éjjel hazaérkezek, még aznap megtartom a soron
következő edzést. És ami nagyon fontos:
neveltjeim elé olyan erkölcsi követelményt
támasztok, amelyet magamtól is elvárok.
A szülők támogatását pedig elengedhetetlennek tartom. Ez egy komplex életpályamodell: célom, hogy a gyerekekből sikeres
versenyzők és sikeres emberek váljanak
mind a magánéletükben mind pedig hivatásukban.
Kit tart ma a legsikeresebb dorogi birkózónak?
Több nevet is említhetnék. A sorban
az élen állnak: Papp Bertalan (Kadet VB
ezüst), Torba Erik (2013-ban két érmet
nyert kadet EB-n és VB-n), Lévai Zoli (4
érme van utánpótlás világversenyekről) és
Jäger Krisztián, aki júliusban Egyetemivilágbajnok lett. Krisztián a DNC kirakatembere: felnőtt Magyar-bajnok, Egyetemi
világbajnok, felnőtt válogatott birkózó, aki
a műszaki egyetemen építészmérnökként
végzett. Legjobb példa rá, hogy a tanulást
és a sportot megfelelő szorgalommal lehet
együtt sikeresen csinálni. Szeretnénk, ha
a hozzánk járó ﬁataloknak példaképül szolgálna!
Madarász Tímea
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