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Díjazott kutató diákok Dorog utca-
neveiről, üvegablakokról, villongá-
sokról beszéltek 

Madarász Tímea1 
 

Bemutatták díjazott dolgozataikat a dorogi kuta-

tó gyerekek a Dorog Város Barátainak Egyesüle-

te júniusi ülésén. A kutató gyerekek országos 

döntőjét 15. alkalommal rendezték meg Buda-

pesten. A 10-14 éves dolgozatírók versenyében a 

dorogi iskolások dolgozatait a zsűri magasra 

értékelte. Nemcsak az írásos munkák, hanem az 

előadói kvalitások is sokat nyomtak a mérlegen. 

 

Dr. Tittmann János polgármester adta át az  
elismeréseket a diákoknak. A kép forrása: 
http://www.dorog.hu/index.php?oldal=65&hir=2541 

Csaknem száz hallgató gyűlt össze a művelődési 

ház konferenciatermében június 13-án, hogy 

meghallgassák az előadásokat. A rendezvény 

első perceiben Kovács Lajos elnök megemléke-

zett a június elején elhunyt dr. Csiffáry Nándor-

ról, a civil szervezet örökös tiszteletbeli elnöké-

                                                           
1
 A szerző főszerkesztője a Közhírré Tétetik Dorogon című 

lapnak, amely Dorog Önkormányzatának hivatalos lapja 

ről. Dr. Tittmann János polgármester reflektált a 

megemlékezésre: 1996-tól városunk mottója: 

jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük! Dr. 

Csiffáry Nándorról elmondta még, a bányászat 

XX. századi történetének és szülővárosa törté-

nelmének jelentőségét senki nem látta nála tisz-

tább összefüggésben. A kutató gyerekek méltó 

folytatói lehetnek ennek az életműnek. A diáko-

kat Decathlon utalványokkal jutalmazta meg, a 

felkészítő tanároknak, szülőknek virágcsokrokat 

ajándékozott.  

Díjazott dolgozatok: 

 Zimmerer Blanka (Zrínyi Ált. Iskola, 6. 

osztály) Hogyan tükrözik Dorog közte-

rületeinek elnevezései és változásai a 

kisváros történetét? – 1. díj 

 Pocsai Anna (Zrínyi Ált. Iskola, 8. o.) 

Rejtőzködő monográfia. A Dorogi Fü-

zetek 51 kötetének elemzése a telepü-

léstörténeti monográfia tartalmi jegye-

inek tükrében – 1. díj 

 Bauer Nóra (Zrínyi Ált. Iskola, 6. o.) Vil-

longások a szomszédvárak között. Az 

egymással összeépült Esztergom és Do-

rog viszonya háromszáz év eseményei-

nek tükrében – 2. díj 

 Csizmadia Dóra (Zrínyi Ált. Iskola, 6. o.) 

Az I. világháború hatása a dorogi la-

kosság életére és a halálozási okok ala-

kulására az esztergomi fogolytábor 

szomszédságában – 2. díj 

 Kele Petra –György Eszter (Eötvös Ált. 

iskola, 6. o.) Mindennapi kenyerünk – 

3. díj 
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