
Beszámoló a Dorogi Értéktár Bizottság 2021-es tevékenységéről 

 

 

A bizottság a járvány ellenére folytatta munkáját: mind tavassal, mind ősszel online formában – az 

előző évhez hasonlóan - tett és fogadott el javaslatokat. 

 

Tavaszi javaslatok 

Márciusban érkezett javaslat a „Vidék Legjobbja” címet ötször elnyert Dorogi Bányász 

labdarúgócsapatára. A javaslattevő Dorog Város Barátainak Egyesülete volt. A szakértői támogatást 

Dankó József adta. Az előterjesztés egybeesett a Buzánszky Stadion megújításával. Szintén a bizottság 

asztalára került Gáthy Zoltán arculatformáló dorogi, esztergomi és környékbeli építészeti öröksége. A 

javaslattevő DVBE volt, a szakértői támogatás Dankó Kristóf főépítész tollából született. A harmadik 

javaslat Haranghy Jenő „állandó kiállításai” Dorogon címmel érkezett, és a Művelődési Ház szekkó 

sorozatára, valamint a Szent József templom üvegablakaira vonatkozott. Javaslattevő DVBE, 

szakvélemény írója Dankó József volt. Végül a centenáriumára készülő OMBKE Helyi Dorogi Szervezete 

javasolta saját közösséget az elismerésre, melyet Dankó József támogatott szakértői véleményével.  

A bizottság teljes egyetértésben mind a négy javaslatot elfogadta, így ezek a települési értéktárba 

kerültek. Mivel mind a négy javaslatnak megvolt a regionális, sőt országos összefüggése, ezért mind a 

négyet felterjesztette a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba is. Három be is került a megyei 

értékek közé, az OMBKE Dorogi Helyi Szervezetéről még egyeztetés folyik a tatabányai és az oroszlányi 

hasonló szervezet irányában. 

 

Értéktár nap Lábatlanon 

A Gerenday-házban rendezett megyei program keretében vehette át Dorog a tavasszal befogadott 

három javaslatért, valamint még az előző évről áthúzódott javaslatokért  (dorogi panorámaképek, 

Timpanonus Hantkeni, dorogi eucharisztikus kórusművek) járó okleveleket. A résztvevők ajándéka volt 

az a még decemberben kiadott „Mi Komárom-Esztergom megyeiek vagyunk” című kötet, amely az 

értéktárból válogatott, és 13 dorogi értéket is bemutatott. A megyei lap,  a 24 Óra tudósításának 

illusztrációjaképpen a dorogi oklevelekről készült fotót közölt. 

 

A legújabb javaslatok 

November 15-i dátummal zajlott a következő online konferencia, amelyen három újabb javaslat került 

a bizottság asztalára. DVBE tett javaslatot a Dorogon született Rauscher György Európa-hírű 

portréfestészetére vonatkozóan. A javaslathoz Dankó József írt szakvéleményt „Törékeny élet – 

Maradandó életmű” címmel. Ugyancsak DVBE nyújtott be javaslatot „Birkózóváros a magyar sport 



térképén” címmel, amely az eredményekben igen gazdag dorogi sporttörténetnek is az egyik 

legsikeresebb ágazatát, a birkózást méltatta. Ugyancsak Dankó József írt szakvéleményt: „Felnőtt 

csapatbajnoki, jelentős ifjúsági sikerek, kiemelkedő nemzetközi sikerek megalapozása” címmel. A 

harmadik javaslatot „Homokvasút a dorogi bányaüzemek szolgálatában” címmel fogalmazta meg DVBE 

és dr. Korompay Péter látta el szakvéleménnyel. A bizottság egyhangúlag támogatta mindhárom 

javaslatot. Mivel a három elfogadott javaslatnak nemhogy országos, hanem még nemzetközi 

összefüggései is vannak, felterjesztette a megyei értéktárba mindhárom javaslatot. 

 

Néhány sajátosság 

Az új javaslatok elfogadásával némileg módosult a javaslattevők, szakmai ajánlók listája. 2021 végén az 

összesítés szerint a javaslattevők: DVBE 14, OMBKE 9, Dorogi Német Önkormányzat 2, Dorogi 

Sportigazgatóság, Erkel Ferenc Zeneiskola, Zrínyi Ilona Tagiskola, Végh Éva 1-1. Szakmai ajánlók: dr. 

Korompay Péter és Dankó József 11-11, Vörös Jánosné, Gréts Katalin, Dankó Kristóf 2-2, Lőrincz Lívia, 

Solymár Judit, Bauer Norbert,  dr. Horváth Géza, Szekér Zoltán, Sitku Pál, Hubácsek Sándor, Bohner 

Antal. 

Ha az értéktárban tükröződő műveltségi területeken gondolkodunk el, akkor az előző hét esztendő 

döntései nyomán kirajzolódni látszik a település arculatának két fontos vonása. Az egyik, hogy a 

település történetében kiemelkedő szerepe volt a kultúrának: a jelenleg 28 elemet tartalmazó 

értéktárunkból a legtöbb a kultúra (oktatás, művészet, közművelődés) szerepel 11 elemmel. Az 

teljesen érthető, hogy a második helyen a bányászat szerepel 8 elemmel. A másik fontos sajátossága 

Dorognak sokszínűsége. Lassan ez is kibontakozik, mivel mostanra már markánsan jelennek meg olyan 

elemek is, mint a tudomány, a sport valamint a vallás is egyaránt 3-3 elemmel. 

 

Összegzés 

2021-ben tovább gyarapodott értéktárunk: újabb hét elemmel lett gazdagabb. Egy kivételével ezek 

bekerültek a megyei értéktárba is. Bízunk benne, hogy a világjárvány lecsengésével  még több javaslat 

kerül a bizottság asztalára. Köszönetet kell mondanunk a javaslattevőknek, szakmai ajánlóknak. 

Munkájuk színvonalát a legjobban jelzi immár hét esztendeje, hogy javaslataik túlnyomó többsége a 

megyei értéktárat is gazdagítja, és ennek már egy szép kiállítású megyei kiadvány is tanúja. Külön 

köszönet illeti Szabó-Berghauer Zoltánt szervező munkájáért, valamint Madarász Tímeát dokumentum 

szolgáltatásáért. 

Dorog, 2022. március 31. 

 

Dankó József  s. k. 

bizottsági tag 

 

 


