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DOROG VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

DOROGI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Az egyesített kulturális intézmény legnagyobb tagintézménye. Jelenleg 9 munka-

társsal: 1 szakmai vezető (csoportvezető) kulturális menedzser, városmarketing 

szakember, 1 gazdasági ügyintéző, 1 művelődésszervező, 1 dekoratőr, 1 ügyin-

téző, 1 technikus, 1 karbantartó, 2 takarító személyzettel. 

A tagintézményben folyik a fő szervezés, a gazdasági-pénzügyi tevékenységek ad-

minisztrációja, a személyi ügyintézés, az iktatás. A technikus és a karbantartó 

minden tagintézmény számára rendelkezésre áll, de összintézményi szinten lénye-

gében biztosított a személyi-technikai átjárhatóság, a feladatmegosztás. 

A tagintézmény szakmai vezetője Madarász Tímea, egyben intézményvezető he-

lyettes, aki tapasztalataival és felkészültségével minőségi kultúraközvetítő tevé-

kenységet képvisel, a legnagyobb segítség, pozícióján a legalkalmasabb szakem-

ber a városvezetés és az intézmény közösségszervező programjainak, eseménye-

inek, célkitűzéseinknek megvalósítására. 

 

2021. JANUÁR 31. – 2022. JANUÁR 31. 

A PÁLYÁZATOK ÉVE 

Innováció, fejlődés – ez jellemezte a 2021. évet a művelődési házban. A kijelölt 

célt, a missziót ismerik és magukénak érzik a kollégák. A mindennapokat a csa-

patmunka jellemzi.  

2021. év a pályázatok éve volt. Számos európai uniós és határon átnyúló pályá-

zatot valósíthattunk meg. Bevételeink ezáltal elérték a 12 millió Ft-os összegha-

tárt. Ezzel újra áfa-kötelezett lett az összevont intézmény. 

A pályázatoknak köszönhetően számos különleges, magas színvonalú rendezvényt 

tudnunk megvalósítani a művelődési házban, ugyanakkor a közösségfejlesztési 

aktivitások mellett lehetőségünk nyílt a fejlesztésre is. 
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Motoros mozivásznat szereztünk be, amely a megszűnt (2006-ban bezárt) alagsori 

mozi helyett lehetőséget teremthet a megújult színház több funkciós használatára. 

Elegáns bútorzatot, sörpad garnitúrákat vásárolhattunk; megújult a ruhatári pult. 

A közművelődési pályázatnak köszönhetően (10 millió Ft vissza nem térítendő tá-

mogatás) sok új kezdeményezés valósulhatott meg. 

A tavalyi évben – elsőként az intézmény több évtizedes tevékenyége során – gyer-

mektáborokat szervezhettünk. Számos kézműves kreatív délután és gyermekkon-

certek is várták az érdeklődőket. 

Hisszük, a gyermekekben elültetett igény(esség) meghozza gyümölcsét, a kultú-

rafogyasztók új generációjának életében jelentős helyszínként szerepelhet majd a 

művelődési ház.  

Az önkormányzat CLLD pályázatának és saját önerejének eredményeként elkészült 

a négysávos tekepálya a művelődési ház alagsorában, amely rendkívül nagy ki-

használtságnak örvend. Ennek humánerő-fejlesztése szükséges a lakossági és 

sportolói igények kielégítéséhez.  

Valljuk, a sport a kultúra része. Ezért örülünk a táncosok mellett a tekések és a 

darts kör egyre aktívabb jelenlétének az intézmény életében. 

 

RÉSZLETEK 

2021 első negyedévében a pandémia miatt zárva tartott a tagintézmény. A követ-

kező időszak a programtervezése mellett - rendezvényszervezés és városmarke-

ting tevékenység - a felújítási feladatokkal telt el.  

Az új intézmény munkaszerződéseinek, munkaköri leírásainak, SZMSZ-ének elké-

szítése mellett megalkottuk- a Dorogi programterv 2021-et, ugyanakkor számos 

rendezvényszervezővel, illetve magánemberrel történtek egyeztetések a 2021-es 

rendezvényekről.  

Az irodák teljes felújítása és a lépcsőház megújítása szintén az év első heteinek 

feladatai voltak.  

A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepének – a Dorogi Szénmedence Sportjáért 

Alapítványon keresztül megpályázatott támogatásnak köszönhetően 500 E Ft-ból 

elkészült az új rekreációs terem és egy új irodahelyiség az alagsorban.  

A Richterrel való tárgyalások eredményeként 2021-ben több rendezvény - Richter 

Egészségváros elnevezésű – valósulhatott meg a művelődési házban.  

A városmarketing területén novembertől immár a művelődési házban zajlik a do-

rog.hu, a Dorog Város Önkormányzatának facebook oldal szerkesztése is, a mű-

velődési ház facebook oldala mellett. 

A bejegyzéselérések, oldalkedvelések száma rendkívül megnőtt az átalakulást kö-

vetően. A bejegyzéselérések száma 3,5 ezer %-kal nőtt. 
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Elkészült a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár új arculati kézikönyve, logók-

kal, színtervekkel. Az új arculati kézikönyv alapján megtörtént a művelődési ház 

tábláinak tervezése, kivitelezése.  

Elkészítettük a több mint 200 darab születésnapi-névnapi kártyákat a város pro-

minens személyeinek.  

A szakmai munka mellett továbbá időt fordítottunk számos lomokkal teli helyiség 

kiürítésének is. 

 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS – RENDEZVÉNYEK 

A közösségi élet áprilistól lassanként megindulhatott az intézményben. 

Április 24-én a művelődési ház irányításával, a BEBTE és a KÖZÖD Egyesület aktív 

részvételével műanyag hulladék-gyűjtési akciót szerveztünk az intézmény udva-

rán.  

Májusban visszatértek az egyesületek az intézménybe: újra indult az Örömtánc 

Kör, a két nyugdíjas szervezet ismét találkozókat szervezett. 

Elkezdődött a tekepálya kivitelezése az alagsorban. 

Júniusban és júliusban számos kézműves programot szerveztünk a gyerekeknek. 

Az ingyenes foglalkozásokat pályázati pénzből oldottuk meg.  

Elkezdődött a Sörkertben az EB-közvetítés, amely több száz nézőt vonzott. A sza-

badtéri rendezvényt a Sportintézmény és a művelődési ház szervezte, koordinálta 

(június-július). 

A művelődési ház dolgozói kivették részüket a jelenleg zeneiskolaként működő, 

korábbi Perl-patika emléktáblája avatási ünnepségének előkészítésében július 23-

án. 

Két héten keresztül nyári táborba vártuk a gyerekeket, ahol kézműves foglalkozá-

sok, helytörténeti túrák, rejtélyjátékok és Ki? Mit? Tud? színesítette a napokat, 

Klinger Ágnes közösségszervező kolléga vezetésével.  

Július utolsó péntekén a Dorogi Bányász Zenekar nagysikerű koncertet adott a 

teraszon, amelyet augusztus 20-án a Zenepavilonban ismételt meg.  

Augusztus 21-én helyet adtunk a Nemzetiségi Fesztiválnak a Sörkertben, ahol a 

piliscsévi, csolnoki és kesztölci népi együttesek mellett fellépett a Sváb Party is. A 

színházteremben a Budapesti Fúvósokkal adott koncertet Lencsés Lajos világhírű 

oboaművész és Tarkövi Gábor harsonaművész.  

A megyei könyvtári napnak augusztus 25-én intézményünk adott otthont, majd a 

három tagintézményt megtekinthették a vendégek.  

Részt vettünk az INTERREG pályázatból megvalósult zsérei utazáson, ahol szabad-

téri színpadot avathatott testvértelepülésünk.  
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Szeptember 1-jén a Richter Gedeon életéről szóló filmet vetítettük a konferencia-

teremben. A Rudolf Péter színművésszel megtartott közönségtalálkozó a Richter 

Egészségváros rendezvényének előkészítése volt.  

A 71. Bányásznap protokoll rendezvényeinek szervezésében vett részt a művelő-

dési ház. Szeptember 3-án a Reimann-miniverzumban felavatásra került Farkas 

Éva üvegművész Fájront című alkotása. Szeptember 4-én a tekepálya avató ün-

nepége volt.  Szeptember 5-én kreatív délelőttöt tartottunk a Jubileum téri vigas-

ságon.  

Tizenkét éve indult útjára az idén 120 éves Richter Gedeon Nyrt. egészségtuda-

tosságot és betegségmegelőzést népszerűsítő országjáró programsorozata, hogy 

segítse a lakosok egészségének megőrzését, támogassa az egészségügyi intézmé-

nyeket. A 2021-es évadban a hét állomás - Kaposvár, Miskolc, Kiskunhalas, Pécs, 

Dorog, Szolnok, Dél-Pest – közül, bár a legkisebb lakosságszámú Dorog, mégis a 

2. legnagyobb adományösszeg, összesen 6 981 800 forint gyűlt össze az Egész-

ségváros Otthon téri rendezvényén, amelyhez hozzáadódott az önkormányzat 3 

millió Ft-os támogatása. Az adományt a Vaszary Kolos Kórház dorogi telephelyé-

nek felújítására fordítják. A művelődési házban nagy sikernek könyveljük el a 

nagyösszegű adományhoz hozzásegítő résztvevők számának generálását, a kö-

zösség szervezését. 

Szeptember 12-én csaknem 1000 motoros fogadtunk a művelődési ház előtti té-

ren. 

Szeptember 21-én átadták a művelődési ház új rekreációs termét. A terem meg-

újítására, bútorozására a Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe (Hatóanyag-

gyára) 500 ezer Ft támogatást adott. Az eseményen részt vett Garai Zoltán főmér-

nök. 

Mammográfiás szűrőbusz működött a művelődési háznál szeptember 20-tól októ-

ber 12-ig.  

Az INTERREG „A kultúra összeköt” című pályázatnak köszönhetően szeptember 

24-én a Sic Transit Folk Műhely Húrerdei história című előadását hallhatta a kö-

zönség a művelődési házban.  

Dorog és az Eucharisztia címmel előadást tartott dr. Tittmann János polgármester 

a Városi és a Dorogi Nyugdíjas Egyesület tagjainak szeptember 29-én a művelő-

dési házban.  

A zene világnapját ünnepeltük október 1-jén a művelődési ház színháztermében 

Orosz Zoltán és Barátai Dallam és Szenvedély című lemezbemutató koncertjével 

folytatódott. 

Az idősek világnapját október 3-án rendeztük meg, az eseményen 200 időskorú 

vett részt. Fellépett Poór Péter, Máté Péter-díjas énekes.  

Szalagavató ünnepséget rendezett a Zsigmondy Vilmos Gimnázium a művelődési 

házban október 8-án.  
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A Jelenben a múlt című TOP-pályázatnak köszönhetően Kreatív délutánt szervez-

tünk a művelődési házban, majd az óvodás gyerekek az Apacuka zenekar koncert-

jén vehettek részt.  

Október 12-én a művelődési házban mutatták be Dankó József: Dorogi válogatot-

tak – Válogatottak Dorogon című könyvét, amely Dorog Város Önkormányzata és 

Dorog Város Barátainak Egyesülete támogatásával készült el. a művelődési ház 

munkatársainak szerkesztő-tördelő munkáját követően. 

A Hétszínvirág Óvoda megalakulásának 80. évfordulóját ünnepelte a művelődési 

házban megtartott, könyvbemutatóval egybekötött konferencián – a Jelenben a 

múlt pályázatnak köszönhetően.  

Különleges színházi estnek adhattunk otthont október 15-én a Dorogi Közösségek 

Nyári Játéka című TOP-1.1-16-H-ESZA-2019-00717 azonosító számú pályázatnak 

köszönhetően. Az Akárki című 16. századi moralitás játékot Sopsits Árpád, Balázs 

Béla-díjas film- és színházi rendező állított színpadra. Az Akárki című darab létre-

jöttében számos dorogi közösség vett részt aktívan, Erős Marietta, az intézmény 

dekoratőre volt a színpadi látvány tervezője.  

Újabb pályázat eredményeként a Budapest Jazz Orchestra ingyenes koncertet 

adott a művelődési házban október 18-án.  

November 5-én nyílt meg a Dorogi Galériában az OMBKE dorogi szervezetének 

centenáriumi kiállítása. A Szén Szimfóniája című fotó- és képzőművészeti emlék-

kiállítást Hatala Pál OMBKE-elnök ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, majd kitünte-

tést adott át a 65 éve OMBKE-tag Solymár Judit és Péter Vilmos részére. Az Otthon 

téren felavatták K. Kovács József fafaragó kopjafáját az OMBKE megalapításának 

tiszteletére.  

A református templomban a 100 éves Dorogvidéki Református Egyházközség tisz-

teletére október 31-én zenés áhitatot tartottak, amelyen Pitti Katalin Liszt-díjas 

operaéneke és Tóka Szabolcs orgonaművész szolgált. 

Adventi gyertyagyújtó szabadtéri ünnepséget szervezett Dorog Város Önkormány-

zata november 27-én a Hősök terén, ahol Klimentné Ferenczy Andrea evangélikus 

lelkész, Pungur Béla református lelkész, Szerencsés Zsolt plébános és dr. Kulcsár 

Sándor plébániai kormányzó mondott ünnepi beszédet.  

A megyei szlovák nemzetiségi önkormányzat a művelődési házban rendezte meg 

november 28-án a „Szlovák Advent” elnevezésű hagyományos rendezvényét.  

December 3-án tartották a Reimann-miniverzumban a „Bányász ősök – Bányász 

hősök” pályázat térségi díjátadó ünnepségét.  

Az adventi rendezvénysorozat részeként a Közösen Dorogért Egyesület a Reimann-

miniverzumban Borbála-napot szervezett, az OMBKE és a Bányász Instant Túra-

szervezőjével.  

100 éves a Dorogvidéki Református Egyházközség. December 5-én ünnepi hálaadó 

Istentiszteletet tartottak számos határon túli és hazai vendég részvételével a re-

formátus templomban. Igét hirdetett főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Re-

formátus Egyházkerület püspöke, a Gyülekezeti Háznál elhelyezett kopjafát 
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megáldotta nagytiszteletű Gerecsei Zsolt esperes. Pungur Béla lelkész 30 éve szol-

gálja a gyülekezetet. A közösség ajándékkal köszönte meg a szolgálatot. 

7. alkalommal rendezte meg a Dorogi Futókör Egyesület a Jótékonyági Mikulás 

futást az Otthon téri futókörön. Az adományokat a Vöröskeresztnek juttatták el a 

szervezők.  

Dorog Város Önkormányzata 5000 Ft értékű ajándékutalványt adott át minden 

dorogi 75 éven felüli lakosnak. Összesen 970 fő kapott utalványt 2021 decembe-

rében. A borítékok tervezése a ház feladata volt.  

Az Idősek Karácsonya ünnepén, december 15-én Korda György és Balázs Klári, a 

Magyar Kultúra Lovagjai címmel kitüntetett előadóművészek adtak koncertet a 

színházteremben mintegy 150 75 éven felüli meghívottnak. 

Karácsonyi koncertet adott a Dorogi Bányász Zenekar december 17-én a művelő-

dési ház színháztermében. Köszöntőt mondott dr. Tittmann János polgármester. A 

Dorogiak Dorogért Alapítvány díját dr. Bartalos József ügyvéd, sportoló, közéleti 

személyiség vehette át Szabó-Berghauer Zoltántól, aki Dankó Józsefet váltotta az 

elnöki tisztségben. 

December 18-án a Diótörő mesebalettet láthatták az érdeklődők a Diótörő Gye-

rektánc Egyesület előadásában. A darabot összeállította, rendezte Csontos Mária 

táncművész, művészeti vezető. 

Az „Adventi ablakvadászat” játékot az önkormányzat immár 3. éve hirdette meg 

városunkban. Összesen 38 család vett részt a játékban. December 23-án a Gáthy-

könyvtárban vehették át ajándékaikat a művelődési ház dolgozóitól.  

 

Pályázati összefoglaló: 

2021 a pályázatok éve volt a művelődési ház életében. Számos uniós pályázat 

rendezvényszervezésének aktív résztvevői, megbízottjai voltunk.  

Részletek: 

TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-01159 – Jelenben a múlt címmel két egymáshoz kö-

tődő pályázat (355.600 Ft, 645.000 Ft) 

Interreg SKHU WETA 1901 1.1-037 800 000 Ft (Sic Transit Folk Műhely koncert és 

Carmen Táncgála) 

 

TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00717 Dorogi Közösségek Nyári Játéka 2 M Ft 

(Sopsits Árpád: Akárki című színdarab) 

TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00718 Dorog és Eucharisztia 3.500.000 Ft  

A közművelődési pályázaton – az önkormányzat – 10 millió Ft-ot nyertünk, ame-

lyet rendezvények megvalósítására fordítottunk. 

A Richter 500 000 Ft-os támogatásából a rekreációs terem valósult meg. 
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A művelődési házban helyet kapó egyesületek, körök: 

KÖZÖSSÉG     TEREM   HETI LÉTSZÁM 

Dorogi Bányász Zenekar   zeneterem   40 fő 

Lencsés Sándor Zenekara  alagsori zeneterem  5 fő 

Csík Áron Zenekara   alagsori zenekara  4 fő 

Dorogi Nyugdíjas Egyesület  nyugdíjas terem  60-80 fő 

Városi Nyugdíjas Egyesület  konferencia terem  60-80 fő 

Városi Alkotókör    táncterem   15 fő 

Salsa de Morena Táncegyesület  bálterem   40 fő 

Crazy Dance Táncegyesület  táncterem   80 fő 

Örömtánc Kör    bálterem   40 fő 

Galambászok Köre    fogadó   20 fő/hó 

Ciklon Sport és Tánc Egyesület  táncterem   60 fő 

DAC Teke Szakosztály   tekepálya   80 fő 

DAC Darts Szakosztály   volt nyomda   40 fő 

Gymstick     galéria   15 fő 

ILCO Egyesület    fogadó   30 fő/hó 

 

KONKLÚZIÓ 

2022 a pandémia miatt ismét felemás év lesz, ahogy a tavalyi is az volt. A prog-

ramszervezés megkezdődött. Új szervezetek (Dorogi Darts Klub) lelnek otthonra 

idén is az épületben. A tekepálya szó szerint dübörög, így emberi erőforrás fej-

lesztése elengedhetetlen lesz az idei évben. 

Célunk saját erőből a sörkert megújítása, amely alapot képezhet a későbbi önkor-

mányzati „nagy” pályázatokhoz; lehetőség nyílhat szabadtéri partikra, koncer-

tekre, rendezvényekre.  

A fenntartó által engedélyezett és támogatott terasz-szigetelési projektjének kö-

szönhetően újabb, hasznosítható termekkel bővülhet az intézmény.  

Ezekre nagy szükség van, látva az éledő és egyre aktívabb helyi közösségi életet, 

a hozzánk érkező megkereséseket.  

Bízunk abban, hogy a 2022-es év során még inkább kiteljesedhet mottónk: „Teret 

adunk a kultúrának”. 
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GÁTHY ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 

A KÖNYVTÁR 2021. ÉVI PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYEI 

A 2021. év elejére különösen rányomta bélyegét a pandémia. Korlátozott szolgál-

tatásokkal és „nyitvatartással” kellett számolnunk már év elejétől. A kölcsönzés 

feltételei nagyon behatároltak voltak – tekintettel a járványügyi helyzet miatt 

szükséges előarások betartására. 

Mindeközben nem veszítettük el teljesen a kapcsolatot olvasóinkkal. Online felüle-

ten nyújtottunk szakmai szolgáltatásokat, programokat. Felhasználóinkat a kata-

lógus használatára, illetve az előjegyzés és a hosszabbítás lehetőségeire oktattuk 

és bátorítottuk. Ennek eredményessége látható a statisztikában is: a honlap és a 

katalógus használóinak ugrásszerű növekedésében. 

Nagyon vártuk az újranyitást, ami májusban meg is történt, már személyesen is 

lehetett válogatni a polcokról. A könyvtár nyitását fokozatosan, a szakmai elveket 

követve, együttműködve valósítottuk meg.  

Ha óvatosan is, de megindultak a programszervezések. Új kezdeményezés szüle-

tett: a gyermekkönyvtár nyári csütörtöki játszónapjai keretében, amely nem várt 

érdeklődést hozott.  

Az immár hagyományos KultFeszt-ünk egyik programja (jazz koncert) sokak örö-

mére végre szabadtérre került, és az OKN rendezvényeit ősszel ismét nagy érdek-

lődés kísérte. Az év végi telt házas „Gyertyafényes koncert” pedig már a régi időket 

idézte. 

Városunk kulturális intézményeinek összevonása megcélozta egy összehangolt 

közművelődési program megalkotását, az egymásra szervezés megszüntetését, 

valamint az intézmények többé-kevésbé eredeti funkciójának erősítését.  

 
A FELNŐTTKÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI: 

• Alkotó muzsikusok hangversenye     06.08. 

• Zolczer János közönségtalálkozó     06.10. 
• Kis Tücsök zenekar hangversenye (Agora)   06.12. 

• Bombitz Attila: Kovács Lajos – könyvbemutató    09.11. 
• Tematikus könyvtári nap   09.13. 

• KultFeszt: Csiffáry Gabriella könyvbemutató   09.15. 

• KultFeszt: JazzFormers koncert (Agora)   09.16. 

• KultFeszt: Partos-Maksi duó koncert   09.17. 

• Tény-Képek és Karcolatok: Kapa Melinda kiállítása  10.05. 

• Steigervald Krisztián előadása OKN   10.07. 

• Benkő László közönségtalálkozó OKN   10.08. 

• Svábok bejövetele könyvbemutató   11.04. 
• 50 éve gyermekorvosként Dorogon – Dr. Dávid Anna  11.25 
• Adventi gyertyafényes koncert   12.10. 
 

GYERMEKPROGRAMOK: 
• Nyulász Péter közönségtalálkozó – olvasópályázat eredményhirdetése 

           06.08. 
• Gyere(k)csütörtök, 1. játszónap – NAP     06.24. 
• Gyere(k)csütörtök, 2. játszónap – DUNA     07.01. 

• Gyere(k)csütörtök, 3. játszónap – Bogarak    07.08. 
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• Gyere(k)csütörtök, 4. játszónap – Indiánok    07.15. 

• Gyere(k)csütörtök, 5. játszónap – Varázslatos mesék   07.22. 
• Népmese napja – „ablakvadászat”      09.29. 

• #CodeWeek: DJP kódolás hete      10.12. 
• Tök Jó Nap!         10.28. 
• Varró Dániel – közönségtalálkozó      11.16. 

• Szegedi Katalin – közönségtalálkozó     12.07. 
• Kerekítő, társasjáték, könyvtárhasználati órák – heti rendszerességgel 

 
A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI- ÉS MUNKATERÜLETEI 
A KÖNYVTÁROSI-SZAKMAI TEVÉKENYSÉG EGYES TERÜLETEI 

 

A 2020-as év végi intézményi összevonás és a közalkalmazotti jogviszony meg-

szűnésével a könyvtár 6 státusza megmaradt.  

Ennek összetétele 2021-ben 3 fő könyvtáros felsőfokú, szakirányú végzettséggel, 

1 fő érettségi (a segédkönyvtárosi képzést januárban megkezdte), 1 fő szakkép-

zetlen felsőfokú tanítói végzettséggel és 1 fő felsőfokú szociálpedagógus, segéd-

könyvtárosi végzettséggel rendelkező. 

 

Olvasószolgálat 

Ebbe a munkakörbe könyvtárosi képesítés nélküli kolléganő került, aki határozott 

fellépésével igyekezett helyt állni a poszton. Szerencsére a szakmára is nyitott 

volt, igyekezett a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat elsajátítani. Az online idő-

szakban számos rejtvény összeállítója volt, több jeles eseményről, évfordulóról 

megemlékezett a közösségi oldalon. 

 

Tájékoztató könyvtáros, könyvtárközi kölcsönzés 

Ebbe a munkakörbe szintén új kolléganő került, középfokú szakmai végzettséggel. 

A könyvtárközi kérések száma drasztikus csökkenést mutatott évek óta, 2021-ben 

2020-hoz képest (106) viszont újra megnőtt. Az ODR-en keresztül történő kérések 

száma 44 db, összességében azonban 170 kérésünk volt, amibe beletartoznak a 

környék könyvtáraiból (Tatabánya, Tokodaltáró, Esztergom) teljesített kérések. 

A tagintézmények közötti kommunikációs kapcsolattartást is a kolléganő feladata, 

valamint a honlap folyamatos feltöltése, karbantartása is a munkaköréhez tartozik. 

Beindult a gyakorta kölcsönzött folyóiratok rögzítése is a TextLib-ben, így az eddig 

kézzel vezetett napi statisztika készítése egyszerűsödött. Sikeresen elvégzett egy 

60 órás online tanfolyamot is: „Digitális kommunikáció a könyvtári partnerkapcso-

latokban” címmel. 

 

Feldolgozó munka 

Az állománygyarapítás egész évben folyamatosan zajlott mind a szakmai, mind a 

könyvtár olvasóinak ajánlása alapján. Az olvasók örömmel fogadták az új könyve-

ket a májusi újra nyitáskor, valamint később a könyvcsomagok kölcsönzésekor is. 

907 db kötettel gyarapodtunk az elmúlt évben, ebben vannak ajándékba kapott, 

jó minőségű kötetek is. Gyakran keresnek meg bennünket hagyatékok befogadása 

miatt, de 2000-nél korábbi megjelenésű könyveket nem szándékozunk befogadni, 

csak ha pótlandó (ritka, hiányzó, elveszett stb.) példányokról lenne szó. Az állo-

mánygyarapítás számát mindenképpen növelnünk kell 2022-ben – a normatíva 

növekedésével arányosan (sajnáljuk, hogy eszközre semmit nem fordíthatunk 
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ebből a támogatásból). Selejtezés történt az elmúlt évben, de feldolgozásra nem 

került. DJP-mentori feladatokat is ellát a szakirányú, felsőfokú végzettségű kollé-

ganő, aki 2021-ben a régió legjobbja kitüntető címet nyerte el. Nagy siker az a 

kezdeményezése, hogy az idősebbek számára a fiatalok (gimnazisták) nyújtsanak 

segítséget a digitális térben való tájékozódásban. Ezt a kezdeményezést idén is 

folytatni szeretnénk, a felmerülő igények alapján. 

 

Gyermekkönyvtár 

A gyermekkönyvtári munkakört szakképesítetlen, de felsőfokú szakirányú végzett-

séggel rendelkező kollegina látta el, aki korábban játék- és könyvesboltot üzemel-

tetett Dorogon, így ifjúsági-irodalmi olvasottsága alkalmassá tette munkakörére a 

gyakorlatban is. Emellett év közben megkezdte segédkönyvtárosi tanulmányait is. 

Sajnos a járványügyi helyzet csökkentette a részleg használóinak számát. Új kez-

deményezésünk: a Gyere(k) csütörtök azonban minden elképzelésünket felülmúlta 

látogatók és érdeklődők tekintetében. (Egy-egy érdekes téma, hozzá kapcsolódó 

rejtvényfüzet, előadás, kézműves foglalkozás.) 

Ősztől újra folytattuk a tanéven át tartó olvasópályázatunkat az alsó tagozatosok 

számára. Folytatódtak havonta a pénteki társasjáték délutánok. 

Új formában jelentkeztünk a Népmese napjára: ablakvadászat útján lehetett meg-

találni azt a mesét, mellyel erre a napra készültünk. 

Gyarapodtunk társasjátékokkal és diafilmekkel, megkezdtük ezek kölcsönzését is. 

 

Helyismereti munka, kommunikáció 

Ez a munkakör működött a legkevésbé hatékonyan az elmúlt év8ek)ben. A szak-
irányú felsőfokú végzettséggel rendelkező kolléganő jelenleg GYES-en van. A 24 
Óra napi figyelése és a dorogi vonatkozó cikkeink gyűjtésén kívül mélyebb feltárás 

az állományból nem történt. A tájékoztatás természetesen igény szerint működött. 
Itt elsődleges feladat lett volna a digitalizálás megkezdése. 

 
Csoportvezető, gyermekkönyvtáros 
Gurinné Pintér Gabriella a napi szakmai munka koordinálásán kívül minden mun-

katerületen kisegít. Továbbá koordinálja a szakmai gyakorlatosok és az iskolai kö-

zösségi szolgálatban résztvevők munkáját; intézi a kapcsolatfelvételt és szerző-

déskötéseket a meghívásra kerülő előadókkal. 

ÖSSZEGZÉS 

Csak töredék adatokkal tudunk szolgálni 2021-ben, hiszen a pandémia miatt teljes 

körű nyitvatartással csak 8 hónapot működtünk. A mellékelt táblázat (1.) mutatja 

az elmúlt két (pandémiás) év időszakának legfontosabb mutatóit. A zárvatartás 

időszakában az olvasók kiszolgálása mellett a háttérmunkára, s az új dolgozók 

szakmai integrálására fordítottuk energiánkat. Az intézményi integráció minden 

tapasztalatát még nem beszéltük át, a következtetéseket vezetői szinten és együtt 

kell levonnunk. 

Szakmai terveink rendezvények terén: 

1. Széppróza napja (február 18.) 

2. Költészet napja (április 11.) 

3. SZÍN-TÁRLAT – az iskolai alkotókörök kiállítása (április) 
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4. Nyárköszöntő szabadtéri koncertek – AGORA (június) 

5. Játszónap(ok) a szünidő idején 5 alkalom (június, július) 

6. KultFeszt – kiállítás, irodalom, zene (szeptember közepe) 

7. Országos Könyvtári Napok – október első hete 

8. „Gyertyafényes komolyzenei koncert” (december) 

 

TÁBLÁZATOK: 

1. 

Olvasószolgálati adatok 2021 2020 

Beiratkozott olvasó  996 1 137 

Újonnan regisztrált 154 103 

Rendezvény 50 23 

Rendezvényen résztvevő 2 050 1 072 

Személyes használat 8 925 11 898 

Kölcsönzők száma 4 786 5 297 

Könyvtárközi kölcsönzés 170 106 

Internethasználat 506 581 

Telefon, email, fax 2 753 3 472 

Opac, honlap 11 336 627 (?) 

Távhasználat összesen  14 089 4099 (?) 

Kölcsönzött dokumentum 16 599 19 239 

Másolt dokumentum 3 215 4 458 

Helyben használt dokumentum 7 268 6 675 

Referensz kérdés 462 525 

Nyitvatartási napok 148 145 

   

Feldolgozás 2021 2020 

Könyv és folyóirat 38 938 38 032 

audiovizuális 1 730 1 618 

elektronikus 92 92 

vásárlás 907 902 

Rögzített rekordok száma 8 498 6 072 

 

 

 

 



 

 
12 

2. Látogatottság megoszlása napokra bontva 

 

 

 

3. Látogatottság megoszlása óránként 
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4. Megjelenés a közösségi médiában 
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REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM 

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum csoport-, illetve szakmai vezetője janu-

ártól Szenkovics Edina. Az intézmény csak 2021. május-december között fogad-

hatott látogatókat a pandémia miatt. Június-augusztusi időszakban szombati na-

pokon is nyitva tartottunk. 

Sajnos a tagintézménynek létezése óta egyetlen teljes évet sem sikerült még ab-

szolválnia normál nyitvatartással – egyetlen teljes évi működése sem volt –, de a 

munkatársakkal arra törekszünk, hogy a Miniverzum egyre ismertebb legyen a 

térségben, s lehetőség szerint országos (szakmai-bányászati) körökben egyaránt. 

MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATOS PROJEKTEK, SZAKMAI ESEMÉNYEK 

 
⚫ BKL kiadó: Különleges múzeumok és gyűjtemények Magyarországon c. könyv-

ben való megjelenés 4 oldalon. 2021-re ígérték, de 2022-re csúszott a kiadás. 
 
⚫ Számos diák-, és felnőtt csoport, budapesti utazási iroda által szervezett túra 

általi látogató 
Megjegyzés: Sajnos a szigorú GDPR-szabályozás (adta lehetőségek) miatt a 

Facebookon/honlapon nem minden esetben engedélyezik a fényképes megje-
lenést, ami árnyaltabbá tehetné – de ebben az esetben „akadályozza” – az 

intézmény népszerűsítését. 
 
⚫ Állandó jelenlét a Facebookon a Google felületen, ahol visszajelzések is érkez-

nek (melléklet). Facebook oldalunkat bányászattal és ipari műemlékvédelem-
mel kapcsolatos szakmai oldalak is követik és tartalmainkat megosztják (pl.: 

Dorogi OMBKE, Falcon Vision, Bányászmúlt-bányásztörténelem, Ipari örökség, 
Békéscsabai Téglapark). 

 

⚫ A Miniverzum rendelkezik saját honlappal, amit folyamatosan fejlesztünk. Üze-
meltetünk Youtube csatornát, ahova a közkedvelt videókat töltjük fel. Az in-

tézmény szerepel az utazzithon.hu és a programturizmus.hu oldalon is. 
 
⚫ Megjelenés a Turista Magazin c. folyóiratban (2022. február); az intézmény 

bemutatása. A cikk szerzői 2021-ben jártak az intézményben. 
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⚫ Kölcsönös együttműködés a dorogi Bányászkör Instant Túra szerevezőjével 

(Hartyán Csaba személyében); csoportos és egyéni látogatók delegálása a tú-
rán résztvevőkből. 

 
⚫ Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézettel: bemutatkozás, kölcsönös ta-

nulmányút, jövőbeli fotókiállítás terve. 

 
⚫ Kapcsolatépítés a megyei múzeumokkal: A Vértes Agórája (Tatabánya), Tuli-

pános Ház (Tatabánya) Klapka György Múzeum (Komárom), Kuny Domonkos 
Múzeum (Tata). 
 

⚫ Megyei iskolák, gimnáziumok, egyesületek, nyugdíjas klubok, nyári táborok 
telefonos, e-mailen való megkeresése, kiajánlók küldése. 

 
⚫ Dorogi klubok, egyesületek, óvodák, gimnázium, általános iskolák (2022. ősz) 

személyes megkeresése, az intézmény ajánlása. 

 
⚫ Együttműködés a OMBKE dorogi és országos képviseletével (fő kapcsolattartó: 

dr. Korompay Péter). Megjelenések a tagoknak, érdeklődőknek szóló hírlevél-
ben. 

 
⚫ A kiállítás elemeinek folyamatos fejlesztése: szelfipont, bányairoda, készülő 

vitrinek, dekorációk stb. A könyvtárral való folyamatos együttműködés régi 

újságok, folyóiratok, képek kiállításával/megjelenítésével kapcsolatban. 
 

⚫ Látogatók és gyűjtők (Geiszler József gyűjteménye, Katics Zsuzsanna édesap-
jának agárdi gyűjteménye) által felajánlott tárgyi emlékek katalogizálása, ki-
állítása. 

 

FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK 

⚫ NKA pályázat a III. Bányászati Konferencia megrendezésére, melynek terve-

zett dátuma 2022. szeptember 23. Több országos bányászati-, kohászati mú-

zeum képviselteti majd magát. A konferencia keretében megrendezésre kerül 

egy könyvbemutató és a Kisgrafika Barátainak Köre rézkarc kiállítása, ami a 

későbbiekben az érdeklődők számára is látogatható lesz a Miniverzumban. 

⚫ Az ELTE Társadalomtudományi tanszék megkeresése, Dorog város arculati, 

épületfejlésztési stratégiájának bányászati hatásával kapcsolatban, Dankó 

Kristóf főépítész előadásával kiegészítve. 

⚫ A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány-nál pályázat az F-típusú vágat-

hajtó felújítására vonatkozóan. 

⚫ Kajla programban való részvétel (a regisztráció folyamatban van). 

⚫ Új szórólap, brossúra készítése. Elkészülésük után a dorogi és esztergomi szál-

láshelyek megkeresése. 

⚫ Együttműködés a Dorogi Birkózó Szövetséggel a nyári edzőtáboraikhoz kap-

csolódó kulturális programok tekintetében. 
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LÁTOGATÓI ADATOK 

Látogatószám összesen: 1837 fő 

(+350 fő a Téli túrán résztvevő) 2187 fő 
Csoportos látogató összesen: 717 fő 

Egyéni látogató összesen: 748 fő 
Rendezvények látogatói összesen: 372 fő 
Bevétel összesen: 710.100,- Ft 

 

LÁTOGATÓK JEGYTÍPUS SZERINTI %-OS BONTÁSBAN  
Ingyenes 631 34% 

Ingyenes rendezvény 372 20% 

Fizető 834 45% 

 

HAVI, KORCSOPORT SZERINTI LEBONTÁSBAN  
  Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Felnőtt 17 68 98 87 101 39 38 5 

Nyugdíjas 5 19 44 66 42 44 16 7 

Diák 1 106 229 107 35 12 32 22 

Óvodás 4 32 47 34 65 19 21 3 

Rendez-

vény; 

vegyes 

korosztály 

    58   314 

Összes 27 225 418 294 301 114 107 351 

 

  Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Egyéni 27 45 197 217 122 71 53 16 

Csoportos 0 180 221 77 121 43 54 21 

Rendez-

vény 
    58   314 

 

HAVI FÖLDRAJZI ADATOK SZERINTI BONTÁS %-BAN  
  Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Dorogi 

látogatók 
26% 26% 13% 21% 42% 18% 37% 56% 

Egyéb te-

lepülés-
ről érke-
zők 

74% 74% 87% 79% 58% 82% 63% 44% 

 

 

 

2021. ÉVI FONTOSABB PROGRAMOK, LÁTOGATÓK 

2021.08.24., 17:15-kor az M1 forgatott (3 fő) 
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2021.09.03., 18:00 órakor Üvegdísz átadó (58 fő) 

2021.11.03., 11:00 órakor a HÍR TV forgatott (2 fő) 

2021.12.03., 11:00 órakor az EMMI pályázat díjátadója (123 fő) 

2021.12.04., KÖZÖD Egyesület Borbála-napi rendezvénye (191 fő) 

2021.12.29., Térségi téli túra; Annavölgy-Csolnok-Dorog (350 fő) 

 

TAPASZTALATOK 

• A Miniverzumot döntő többségben gyerekcsoportok és családok látogatják. A 

visszajelzések alapján az internet segítségével, személyes ajánlás alapján ér-

keztek hozzánk. 

Javaslat: A Miniverzum reklámozása szélesebb platformon. Környékbeli iskolák 

személyes felkeresése (tervezés alatt). Postai úton meghívók kiküldése, mert az 

e-mailes/telefonos „kombinált” megkereséseket sokan nem veszik figyelembe. 

• Személyi feltételek: 2021-ben 3 fő dolgozott a Miniverzumban, melyből 1 fő 

adminisztrátori munkaköréből adódóan hétfőtől-péntekig 8-16 óráig dolgozik, 

évi 10 hétvégi munkavégzéssel. A szombati nyitvatartást diákok segítségével 

oldottuk meg. 

Javaslat: Új kollégák felvétele szükséges. A napi működés során a tevékenységi 

kör és az épület mérete miatt két fő jelenléte szükséges. 

• A Miniverzum 9-17 óráig látogatható. Tapasztalataink szerint a délutáni órák-

ban kevesebb az érdeklődő.  

Javaslat: A fent említett időpont további alkalmazása, illetve téli-nyári nyitvatartás 

bevezetése. 

• Visszatérő probléma a makettek meghibásodása. 

Javaslat: Helybeli karbantartó keresése. 

 

GYAKORI LÁTOGATÓI VISSZAJELZÉSEK 

• Ajándéktárgyak, kiadványok vásárlási lehetőségét hiányolják. 

• A bankkártyás fizetés hiánya többször problémát okozott. 

• További bányászati eszközöket szívesen látnának. 
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2021-es facebook posztok összesített statisztikája 
 

    
Bejegy-

zés 

elérés 

Bejegyzésre 

kattintások 

Reakciók, 

hozzászólások, 

megosztások 

Május 2675 65 65 

Június 5988 152 157 

Július 5930 156 136 

Augusztus 1584 37 43 

Szeptember 5976 166 171 

Október 2029 117 73 

November 6390 334 326 

December 6848 330 147 

 

2022. ÉVI TERVEK, ÖTLETEK 

Nyitvatartási idő változtatása 

A testület által korábban meghatározott nyitvatartás: kedd-vasárnap 10-18 óra. 

Az országban található bányászati múzeumok (Sopron, Tatabánya, Oroszlány…) 

alapján került megállapításra. A tapasztalatok szerint a látogatókat befolyásolja az 

időjárás, az évszak. Sötétedés után, hidegben kevesebben jönnek. 

Az üzleti terv 270 napot ír elő. Az eredeti 6 nap/hét nyitvatartással ez közel 303 

nap lenne. A 2020-as tapasztalatok szerint vasárnapokat alacsony látogatószám 

jellemezte, továbbá a 2021-es nyári szombati látogatottság is visszafogott volt (ld. 

ábra). 

Javaslat: téli-nyári nyitvatartás bevezetése. (Exel táblázat, indoklás a csoportve-

zetőnél.) 

Télen 5 nap/hét, keddtől-szombatig, 9-16 óráig. 

Nyáron májustól-szeptemberig 6 nap/hét, hétfőtől- szombatig, 9-17 óráig. 

Hétfőnként más múzeumok, kiállítási helyek zárva tartanak. 

A Nemzeti Múzeumban és tagintézményeiben is élnek ezzel a lehetőséggel. Orosz-

lány november 1. – február 28. között konkrétan zárva tart. 

Célszerű lenne a most alkalmazott 9-17 óráig tartó időtartamban nyitva lenni. Hét-

köznapokon a diákcsoportok látogatása a jellemző, és több visszajelzés alapján a 

korábbi (nem a 10, hanem a 9 órai) nyitást preferálnák. 
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Télen a 9-16 óráig tartó időszakot javasoljuk. A kollégák munkaideje 8-16 óráig 

szólna. Tapasztalatok szerint a korai sötétedés is csökkenti a látogatólétszámot 

(ld. 2021. évi havi látogatói statisztika). Ebédidőre visszaérnek az iskolába. 

 

KIÁLLÍTÁSI ELEMEK FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE 

1. GeoGráf Kft. 

• makettek szerelésének betanítása 

• szénfal/projektorok szoftveres kezelését nekünk kellene tudni irányítani  
• SZÉNFAL: új riportok grafikai megszerkesztése a régiek mintájára 

• makettek menürendszere, leírások német angol, szlovák nyelven is jelenje-
nek meg, nyelvválasztási lehetőséggel 

• meglévő projektoros vetítések hibáinak javítása 

• új animációs filmek: idővonal, Schmidt Sándor 

 

2. Kiállítási elemek 

• galéria szinten posztamensek elhelyezése a térben, bányászati eszközök ki-
állítása 

• a kiállítótérbe vezető lépcsősor melletti falfelületek dekorálása; Emlékházból 
zászlók, régi újságok felhozatala 

• bányairodába: könyvespolc, bányászati könyvek kihelyezésére 
• tv-n futó filmhíradós filmek (a filmhíradós felvételek jogait évente meg kell 

újítani) 

• üvegdísz: nagyobb méretű leírás, képekkel (Farkas Éva elkészítené) 
• az Emlékházban található szivattyú áthelyezése az udvarra 

• altáróba leírás készítése 

 

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS ÖTLETEK 

• az Intézmények Háza melletti parkolóban útbaigazító tábla elhelyezése 
• lánc helyett sorompó vagy valami kulturáltabb alkalmatosság / olyan lakat, 

amit csak mi tudunk kinyitni 
• üvegdísz: kordon, hogy ne nyúljanak fel 

• VR-szemüvegek eredeti tartójának visszaszerelése 
• elővájógép, altáró kapujának felújítása 
• konyhába és irodába bútor  

• UV szűrős fólia a recepciós pultnál lévő ablakokra 
• mozgásérzékelő világítás a bejárathoz 

• makettek karbantartása 

 

MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ÖTLETEK 

• bankkártyás fizetési lehetőség 
• ajándéktárgyak árusítása 

• konferenciaterem bérbeadásának kérdése (ezzel a lehetőséggel növelhet-
nénk a látogatószámot) 

• nyitvatartás kérdése, ünnepnapok 
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TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, PROJEKTEK 2022-BEN 

március 25. DVBE könyvbemutató (a Homokvasút 100. évfordulójára) 

szeptember 2-4. – bányásznapi programok 

szeptember 23. – Bányászmúzeumok Konferenciája 

december 4. – Borbála-nap 

egész évben – dorogi iskolák látogatása 

• Magyar Nemzeti Múzeum Történeti tár megkeresése az F-típusú vágathajtógé-

pet megjelenítő makett kölcsönadása egy, a magyar találmányok világkiállítási 

sikerét bemutató kiállítás keretében 2022. őszétől – 2023. márciusáig. 

• Konferenciateremben heti vagy havi rendszereséggel szakkörök megrende-

zése. 
• Havi, gyerekeknek szóló programok (pl. Játékkunyhó). 
• Dorog épített bányászati emlékeiről fotópályázat hirdetése. 

• Időszaki kiállítások megrendezése. 
• Konferenciaterem bérbeadása: workshopok, tanfolyamok, előadások, kiállítá-

sok, gyerekzsúrok részére. 2020-ban polgármester úr elzárkózott a bérbeadás-
tól a tervezett makettszakkör miatt, további instrukciót nem kaptunk.  

• Június 6-án, pünkösdhétfőn: gyerekprogram meghirdetése (szeneskosár fonás, 

ajándék szénnel). 
• Köztisztviselők napja július 1.: a polgármesteri hivatal munkatársainak részére, 

egy számukra megfelelő időpontban a Miniverzum csoportos látogatása tárlat-
vezetéssel kísérve 

• Pedagógusok napja június 5.: a június 7-10. héten a környékbeli és vonzáskör-

zetben található iskolák pedagógusainak invitálása a Miniverzumba. 
• Dorogi alkotókörök megkeresése. 

 

ÖSSZEGZÉS AZ INTÉZMÉNYRENDSZERREL KAPCSOLATBAN 

Az intézményi vezetés az intézményi integrációt pozitív hozadékként kezeli. Sok 

tapasztalattal gazdagodtunk. Fejlődőképesek vagyunk, együttműködéseink hasz-

nosak, mindig adódnak új ötletek. 

Bízunk abban, hogy a 2022-es év során az egész intézményrendszerre még inkább 

kiteljesedhet mottónk, hogy közösségi tereink falain belül és azokon kívül is „Te-

ret adunk a kultúrának”. 

Dorog, 2022. április 11. 

 

        Szabó-Berghauer Zoltán s.k. 

         intézményvezető 

 

MELLÉKLET 

A REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM RÉSZLETES LÁTOGATÓI STATISZTIKÁJA 




















