
Jövőnket építjük, 
de múltunkat nem feledjük!1 

Honismereten alapuló, örökségvezérelt városfejlesztés 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Szeretettel köszöntöm Önöket váro-

sunkban. Köszönöm, hogy a szervezők te-
lepülésünket is a konferencia egyik helyszí-
néül választották. Megtiszteltetés számom-
ra, hogy a honismeretet és a városfejlesztési 
stratégiát összekötő út néhány állomására 
vonatkozó gondolatomat összefoglalhatom 
és ismertethetem ajelenlévőkkel. 

A megismerés nem passzív folyamat. A 
megismerés nem az érzékszerveink által 
közvetített információk valamiféle fekete 

dobozban, mondjuk a központi idegrendszerünkben, való egymás mellé illeszkedése. A megismerés 
aktív folyamat. Kongnitív, megismerési struktúrák, vázlatok alakítják azt. ahogy az emberek észlelnek 
és reagálnak. Minden további, talán a kelleténél több részlet kifejtése nélkül csupán egy hangsúlyos 
elem felé irányítanám figyelmünket, miszerint a tudatosság nélküli észlelési folyamataink jelentőségét 
valószínűleg nem értékeljük súlyuknak megfelelően. Vagyis valószínűleg figyelmen kívül hagyjuk ész-
leléseink nagyobbik részét. Valóságalkotó észlelési aktivitásunk nagyobb része tudattalanul zajló meg-
ismerés. 

Oksági meghatározottságok 
Az ember szabad akarata és szabad cselekvése felől közelítve a honismeretet, emlékezetünkbe idéz-

ném azokat a tanulmányokat, melyek a meghatározottságok rendkívül összetett mezőjébe helyezik az 
embert és ezért a szabad akarat mozgásterét meglehetősen szűkre szabják. Tudomásul kell vennünk, 
hogy biogenetikus, pszichoszociális, szociális és még szá-
mos egyéb más meghatározó erőterében próbálunk szabadon 
cselekedni. Azt is feltételezhetjük, hogy ezen oksági megha-
tározottságok zöme, ha nem is tudatosul bennünk, ám csele-
kedeteinket erőteljesen befolyásolják. 

A két megközelítési irány metszéspontjában álló honis-
meretről ezek után azt szeretném mondani, hogy mindenki 
rendelkezik honismerettel, akár tud róla, akár nem. Mindenki 
cselekedeteit erőteljesen befolyásolja honismerete, akár tud 
róla akár nem. Honismeretünk forrása lehet megérzéseink-
nek és alapja lehet tudatos cselekvéseinknek is. Tapasztala-
tom szerint mindkét cselekvésszervező erőnek szerepe van 
akkor, amikor egy polgármester és munkatársai városfejlesz-
tési stratégia megalkotásába fognak. 

Városfejlesztési stratégia 

Városfejlesztési céljaink átfogó tervét a fenntartható fej-
lődés és az örökségvezérelt fejlesztés elve alapozza meg. A 
fenntartható fejlődés alapvetéseit nem lehet elégszer ismétel-
ni. de nem bocsátkozom ez irányú részletekbe, mert feltétele-
zem, hogy a jelenlévők pontosan ismerik ezeket. Mondan-

1 Elhangzott 2008. november 15-én Dorogon, az „Iskola és honismeret" tanácskozáson (Szerk.) 
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dóm középpontjában az örökségvezérelt fejlesztés áll, ezért in-
kább erre fordítanám a szót. 

A mi örökségünk bányász elődeink hagyatéka. A dorogi 
szénmedencében 223 éven át folyt a bányászat. 2004-ben zárták 
be az. utolsó termelő bányaüzemet. A bányászok munkája révén 
lett településünkből 1919-ben nagyközség, majd 1984-ben vá-
ros. 2004-ben városunk képviselő-testülete „Pro Urbe" díjjal 
tüntette ki a bányászokat. Az elismerést jelképesen a legfiata-
labb, ennek megfelelően bányában dolgozó és a legidősebb, ter-
mészetesen nyugdíjas bányász vette át. 

Építészeti, intézményi, kulturális örökségünk igen gazdag. 
Ez részben megkönnyíti a városfejlesztés munkáját, hiszen bár-
merre nézünk olyan település részekkel, épületekkel, intézmé-
nyekkel találkozunk, melyek megszabják a tennivalókat, erőfor-
rásaink függvényében éppen csak sorolni, ütemezni kell a tenni-
valókat. 

A ránk óriási értékeket hagyó bányász elődök sorából ki kell emelnünk Schmidt Sándori. 1882. már-
cius 12-én született Felsőbányán. 191 l - l938- ig vezette bányaigazgatóként a dorogi szénmedence bá-
nyászatát. Az első bányadoktori cím tulajdonosa. Dorog község díszpolgára. Dorog máig legjelentő-
sebb intézményeinek, középületeinek létrehozója. 1992 óta lakótelep viseli nevét Dorogon. Elete tragi-
kusan ért véget: 1953. május 3 l-én az AVH fogságában halt meg. Életműve feledhetetlen, érdemei el-
évülhetetlenek. 

született támfalként, továbbá felszíni víz-
elvezetést és gyalogos közlekedést szol-
gált. Morva Izidor főjegyző a családját 
elkerülő szerencsétlenség emlékére állítatta 
a falban elhelyezett barlangot, amit 1926-
ban szenteltek fel. A 2005-ben felújított 
Mária-barlang változatlanul ellátja műszaki 
feladatait és városi sétáink kitüntetett pont-
ja-

Polgári önszerveződések, rendezvények, események 
A városfejlesztés céljainak átfogó tervében az intézmények, az épített környezet megújításával, 

fejlesztésével azonos értékű a város közéletének örökségvezérelt gazdagítása. Egyesületek, alapítvá-
nyok működnek együtt, dolgoznak össze az önkormányzati intézményekkel és az önkormányzat 
képviselőtestületével. Értékes és szép kiadványokat, emlékezetes eseményeket köszönhetünk a közös 
munkának. 

Városi ünnepeink sorából természetesen kiemelkedik a bányásznap. A tizenkét évvel ezelőtti. 
1996-os bányásznapon született városunk jelmondata: „A jövőnket építjük, de múltunkat nem feled-

jük!" 

Építészeti örökségünk 
Kálvária. 1929.augusztus 27-én dr. Serédi Jusztinián 

hercegprímás szentelte fel a Kálváriát. Az első stációt Jó-
zsef főherceg állíttatta. Felújítására 1996-ban került sor. 
A stációk újjáépítése családok, gazdasági társaságok által 
felajánlott támogatások révén vált lehetővé. A történelmi 
hagyományoknak megfelelően az első stációt Habsburg 
Ottó vállalta. 

Mária-barlang. A Mária-barlang 1925-ben épült. 
Az építmény jelentős műszaki problémák megoldására 
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Schmidt Sándor szerint az intézmény hivatása: ét-
kező, gyülekező hely. önmüvelő kör. könyvtár, 
mozi, előadások, szórakozóhely, táncestélyek, 
színielőadások rendezése. A munkásotthon fel-
avatása alkalmából az ünnepi beszédet Herczeg 
Ferenc író tartotta, aki egyébként a Munkásotthon 
Önsegélyező Egyesületének pártoló tagja volt. Az 
intézmény teljes felújítása 2007-ben fejeződött 
be. 

Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő. A Mende Valér tervei alapján épült bányakór-
házat 1922-ben adták át. 

1938-ba került sor igen jelentős bővítésére. 2005-ben fejeződött be új szakmai programjának megfe-
lelő átépítése és felújítása. 

Sporttelep és uszoda. A Dorogi Atlétikai Clu-
bot 1914-ben megalapító labdarúgók Dorog sport-

Zenepavilon. Gáthy Zoltán tervei alapján ké-
szült 1924-ben, felújítását követően 2001- ben ke-
rült átadásra. 

Intézményi örökség 
József Attila Művelődési Ház. 1923. augusztus 

20-án került sor a Munkásotthon alapkőletételére. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Remélem, sikerült megmutatnom, hogy mit is értünk itt Dorogon 
honismereten alapuló, örökségvezérelt városfejlesztésen. Esetleg az 
is kiderült, hogy miként igyekszünk óvni és gyarapítani bányász elő-
deink hagyatékát. 

Törekvéseink nem fognak változni a jövőben sem és mindehhez 
talán továbbra is megkapjuk majd a bányászok védőszentjének. 
Szent Borbálának oltalmazó támogatását. 

Dr. Tittmann János 

történetének kiemelkedő eredményeit érték el az 
1922-ben épült sporttelepen. 2002-ben az új öltö-
zőt és a műfüves pályát adták át. Az 1922-ben fel-
avatott uszodában edzett az 1936-os világjátékok-

ra készülő, későbbi olimpiai bajnok Csík Ferenc is. Az új városi uszoda átadására 2007-ben került sor. 
Bányatemplom. 1924. április 13-án került sor az alapkő letételé-

re, és 193 l-ben szentelték fel a Gáthy Zoltán tervei szerint épült bá-
nyatemplomot. 2004. év bányásznapjára fejeződött be a templom 
külső felújítása. 2008. december 4-én, Szent Borbála napján adták át 
és áldották meg a belsőleg is felújított bányatemplomot. 
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