Beszámoló a Dorogi Értéktár Bizottság 2020-2021-es tevékenységéről

A szervezet – ha megváltozott formában is – de folytatta munkáját a nehezebb körülmények között is.

Újabb dorogi értékek a megyei értéktárban
A még 2020. február 5-én elfogadott felterjesztési javaslat alapján a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés 2020. december 10-én megtartott ülésén négy dorogi érték megyei értéktárba kerülését is
támogatta. „A Zsigmondyak a tudomány szolgálatában” címmel benyújtott javaslat a Doroggal is
kapcsolatba került család (Zsigmondy Vilmos) hatalmas tudományos pályaívét rajzolta meg, amely még
a Nobel-díjig is eljutott (Zsigmondy Richárd). A „Dorogi panorámaképek” szinte egymásra épülő látens
sorozata Koszkol Jenő, Gáspár Sándor és Kolonics Péter munkásságát dicséri. A „Dorogi kórusművek az
eucharisztia jegyében” című javaslat pedig egy másik művészeti ág sorozatát jelenti: Bánáti Buchner
Antal, Salamon Imre, Sáry László Doroghoz kötődő művei kapcsolódnak egy világeseményhez, a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus budapesti megrendezéséhez: Dorog 1938-hoz hasonlóan
ismét vendégül látja a kongresszus résztvevőit Sáry László erre az alkalomra komponált művének
bemutatóján. Végül egy tudományos különlegesség, a „Timpanonus Hantkeni”, hétköznapibb nevén
„lépcsős csiga”, amely kövületként a szén fedő rétegében jelent meg, és a Dorogon is tevékenykedő
Hantken Miksa szerepel a tudományos elnevezésben. Ezzel a bekerült négy elemmel 18-ra nőtt a
Dorogról javasolt értékek száma. Ennél több a számon tartott a megyei értéktárban, hiszen központi
gyűjtésekből is kerültek be dorogi elemek.

Az első kiadvány a megyei értéktárról
2020 karácsonyára jelent meg Popovics Györgynek, megyei elnöknek az előszavával a „Mi KomáromEsztergom megyeiek vagyunk” címmel a megyei értéktár terméséből válogató gazdagon illusztrált
albumszerű könyv. A kötetben 37 település összesen 143 bekerült értékének tömör összefoglalóját
ismerhetjük meg a kapcsolódó illusztrációkkal együtt. Dorogról 13 szerepel: a Szénoltár, a Bányász
emlékház, a bányaalagút-rendszer, a Zeneiskola, a Dorogi Füzetek, a Bányász Zenekar, dr Schmidt
Sándor életműve, az F típusú vágathajtó gép, a Hydrop berendezés, a Kőbányászati emlékhely, Németh
László „Tanú” című folyóirata, a Szent Borbála-ereklye, Wech József életműve. A kötetről beszámoltunk
a város honlapján is.

Új elemek városi értéktárunkban
2021 márciusában online formában négy javaslatot tárgyalt meg és fogadott el a Dorogi Értéktár
Bizottság. Dorog Város Barátai Egyesület javaslatára, Dankó Kristóf, városi főépítész szakmai
ajánlásával „Gáthy Zoltán arculatformáló dorogi, esztergomi és környékbeli építészeti öröksége” is

bekerült a helyi értéktárunkba. A 100. születésnapjára készülő Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület dorogi szervezetét maga a szervezet javasolta, a szakmai ajánlást Dankó József
készítette. Ezt is támogatta a bizottság. A „Vidék Legjobbja” címet ötször elnyert Dorogi Bányász
labdarúgó csapata DVBE javaslatára, Dankó József szakmai ajánlásával került be az értéktárba.
Haranghy Jenő dorogi művei már 2017-ben a helyi értéktárba kerültek. Most DVBE javaslatára a
bizottság a megyei értéktárba kerülését támogatta a nemzeti kultúrában is kiemelkedő jelentőségű
művésznek, aki két képsorozatával Dorog művészi arculatán máig meghatározó nyomot hagyott.
Döntött a szervezet arról is, hogy Haranghy alkotásai mellet a másik három elfogadott értéknek is
megvannak a település határain is túlmutató sajátosságai, vagyis méltók a megyei értéktárba
kerülésre, így erre is javaslatot fogadtak el.

Az értéktár néhány sajátossága
Az értéktárak folyamatos bővítésének legfontosabb szereplői a dokumentációk beszerzésével,
kitöltésével, az ajánló sorok megfogalmazásával foglalkozó javaslattevők, illetve szakmai ajánlók. A
2021-es listák. Javaslattevők: DVBE (11), OMBKE (9), Dorogi Német Önkormányzat (2), Dorogi
Sportigazgatóság, Erkel Ferenc Zeneiskola, Zrínyi Ilona Tagiskola, Végh Éva (1-1). Szakmai ajánlók: dr.
Korompay Péter (10), Dankó József (9), Gréts Katalin, Vörös Jánosné, Dankó Kristóf (2-2), Lőrincz Lívia,
Bauer Norbert, Solymár Judit, dr. Horváth Géza, Szekér Zoltán, Sitku Pál, Hubácsek Sándor (1-1).
Ha az értéktárban tükröződő műveltségi területekre gondolunk, megállapíthatjuk, hogy tovább nőtt a
kultúra aránya Gáthy Zoltán építőművészeti jelentőségének elismerésével. Ugyanígy nőtt – a második
legbővebb – a gazdaság értéktára, ami nem csoda egy iparosodott településen. A legnagyobb
növekedés a sport területén következett be, mivel eddig csak egy általánosan megfogalmazott elemet
tartalmazott az értéktár, pedig a település modernizálódási folyamatának sikerekben gazdag
letéteményese éppen a sport volt.

Összegzés
Megállapítható, hogy a ciklikusan nehezedő járványügyi helyzetben is sikerült tovább gyarapítani mind
a helyi, mind a megyei értéktár dorogi anyagát, és jó, hogy ez már nemcsak digitálisan, hanem
nyomtatott formában is hozzáférhető.
Köszönet illeti Sütő Zsófiát hozzáértő segítségéért, és Madarász Tímeát az anyaggyűjtésben nyújtott
hozzájárulásáért. Köszönet a képviselő-testület ösztönző figyelméért

Dorog, 2021. május 19.

A Települési Értéktár Bizottság nevében:
Dankó József, bizottsági tag

