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A Honismeret napja Dorogon szerepet játszott. Emlékiratainak egy része a Dorogi 
Füzetek 8. darabjaként láttak napvilágot 1994-ben, de 
tervezik a teljes életművet átölelő, hasonmás kiadást is. 

Március 28-án Dorogon került megrendezésre a Ugyancsak a bányászati múlthoz kapcsolódik Kmety 
Honismeret napja című közös találkozó a Dorog Város István Szénbányászat Dorogon című munkájának sajtó 
Barátainak Egyesülete (DVBE) és az Országos alá rendezése és kiadása, amelyben Solymár Judit, a 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi dorogi bányászati emlékek avatott gyűjtője és 
helyi Szervezete (OMBKE), valamint a Komárom- gondozója működött közre. Ennek kapcsán kell 
Esztergom Megyei Honismereti Szövetség tagjainak megemlíteni a Dorogi lexikon két kiadását is (2000, 
részvételével. 2008), amelyben a bányászati címszavak, bányászati 
A vendéglátók nevében dr. Korompay Péter elnök vonatkozású anyagok gondozója szintén Solymár 
(OMBKE) köszöntötte a dorogi Művelődési Ház Judit volt. 
Brigádtermében szép számmal megjelenteket. Számos egyéb füzet is említésre került. Ezek részben 
Ismertette a szervezet 2011. évi terveit, munkásságát. érintik a helyi bányászkodás múltját. Fontos közülük 
Ebből megtudhattuk, hogy a bányász hagyományokat kiemelni a dorogi diákok által írt tudományos diákköri 
ápoló szervezet találkozóinak sorában fontos állomás dolgozatokat, melyeknek jelentős szerepük van a 
volt ez az éppen aktuális összejövetel, hiszen a helytörténeti kutatói utánpótlás nevelésében is. 
bányászattörténeti kutatások szorosan összefüggnek a Elsősorban Varga Tamás és Zeller Mátyás értékes 
város történetével, különösen olyan kisváros esetében, dolgozatai dicsérik a kutató diákok (és persze tanáraik) 
mint Dorog. színvonalas értékmentését. (Dorogi értékek nyomában 
Kovács Lajos elnök (DVBE és KEM Honism. Szöv.) című sorozat 11., 12., 18., és 19. darabjai.) A volt dorogi 
röviden kitért arra, hogy az Országos Honismereti szénmedence községi iskolái számára szintén 
Szövetség ajánlása alapján, Bél Mátyás-, a török idők helytörténeti pályázatokat hirdetett a DVBE, amelytől 
utáni újjáéledő Magyarország kiváló honismertető- azt remélik, hogy a hagyományok őrzése szélesebb 
jének születésnapjához (márc. 24.) kapcsolódóan körben is megvalósul.
minden évben megrendezésre kerül a „Honismeret Kovács Lajos a továbbiakban terveikről szólt. Az évi 
napja”. Ennek része volt az általa tartott ismertető és 1-2 kötet kiadását továbbra is folytatják, melynek célja 
gondolatgazdag előadás, amelyben az 1990 óta kiadott a város és a dorogi bányászat története fehér foltjainak 
Dorogi Füzetek sorozat helyi bányászati vonatkozású eltávolítása.
publikációit vette sorra. Kiemelte Gáthy Zoltán, Az előadást követően elhangzott hozzászólások során 
1923-1941 között helyben működött építész Hubácsek Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
munkásságát, aki a bányavállalat alkalmazásában állt, szocialista korszak személyiségei, bányavezetői 
és Dorog helység fő középületeinek, de az egész életútjának, munkásságának kutatása is fontossá válik. 
későbbi város arculatának formálásában meghatározó Mint kissé sarkosan fogalmazott: „a Schmidt Sándor 
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utáni korszakban is volt élet”  Dorogon. hattuk: e pénzszegény világban mindennél jobban 
Solymár Judit azt emelte ki, hogy az általa gyűjtött és kell, kellene a civil szervezetek együttműködése a 
gondozott bányászattörténeti anyag megőrzésében közös cé lok e lérésében.  Közös múltunk 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a helyi városi megismerésében és megismertetésében is segítsük 
könyvtár korábbi igazgatója, Cserődi Attiláné, aki az egymást: profi és amatőr kutatók, könyvtárosok, 
épület bővítése során helyet biztosított e jelentős (szakma-) történészek, pedagógusok összefogása 
gyűjteménynek. Kovács Lajosé az érdem, mint nélkül a honismereti mozgalom sem működhet Bél 
mondta abban, hogy felismerte a közölhető és Mátyás országot szolgáló példamutató munkássá-
kutatható értékeket, és fáradhatatlan munkát végzett gának szellemében.
ennek kapcsán.
A jó hangulatú találkozó rezüméjeként megállapít- Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)
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