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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Több ezren szórakoztak a 63. Bányásznapon
Színes programsorral várták a hétvégén a 63. Bányásznapra érkezõket. A kellemes idõjárásnak köszönhetõen több ezren múlatták az idõt a Jubileum téri népünnepélyen, ahol a
meghívott sztárfellépõk és a helyi amatõrök csoportjai nagyszerû mûsorokat adtak a nagyérdemûnek. Pénteken a Fekete Gyémánt Mazsorettcsoport és a Német Nemzetiségi Bányász Fúvószenekar által vezetett menethez sokan csatlakoztak. Este a Battery Band pörgette fel a keményebb zene kedvelõit, majd a késõbbi fellépõk – a Macskanadrág, Azenekar
és a Barabontó – fokozták tovább a rock péntek fergeteges
hangulatát.
Szombaton kora délután a gyermekeké volt a fõszerep. A
rajzverseny mellett a Bóbita együttes vidám „libafüzéréhez”
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is sokan csatlakoztak, majd a dorogi együttesek – a Carmen,
a Crazy Dance, a Thara hastánc, a Kolibri táncosai és az Ezüstszál Énekkar – vették birtokukba a színpadot. A kultúra másik árnyalataként a fiatalabb és idõsebb korosztály örömére
operettvarázst láthattunk Oszvald Marikával és Peller Károllyal. A híres operettdalokat közösen énekelte a közönséggel a két fellépõ, akiket balettmûvészek is elkísértek. Marót
Viki és énekesei megtáncoltatták a közönséget, akik az utóbbi évek egyik legszebb tûzijátékát is megcsodálhatták 21 órától.
Vasárnap a térségi mazsorett csoportoké volt a fõszerep –
immár 12. alkalommal –, akik végigvonultak a városon. A 63.
Bányásznap a Sic Transit és a Bikini koncertjével zárult.

24. évfolyam 8. szám

1

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Emlékmûvet avattak a bányászok tiszteletére
Ünnepi megemlékezéssel vette kezdetét Dorogon a 63.
bányásznap hivatalos programja. Az eseményen beszédet mondott Wágner Ferenc, a Bányász Szakszervezeti
Szövetség elnöke, aki kiemelte, továbbra is fõ céljuknak
tekintik a bányász hagyományok megfelelõ módú és mértékû ápolását, átörökítését. A szénbányászat 232. évfordulója alkalmából emléklapot és korsót adtak át azoknak,

Dorog festõje
a Dorogi
Galériában
Kiállítás nyílt Árvai Ferenc szobrászés festõmûvész alkotásaiból a Dorogi
Galériában a bányásznapi programsorozat részeként. A megnyitón dr.
Tittmann János polgármester a 2004-ben
elhunyt mûvészrõl mint Dorog festõjérõl, a város barátjáról emlékezett meg.
A Galériában kiállított szépszámú festményen és néhány kisplasztikán kívül
az érdeklõdõk Dorog közterein is sok
míves alkotásával – Bányász emlékmû,
Emléktábla a település 800. és a szénbányászat 200. évfordulója tiszteletére (Hõsök tere), 14 kálvária stáció (Kálvária
domb), Kitelepítési emlékmû – találkozhatnak.
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akik 50, 60 vagy 65 éves tagsági viszonnyal rendelkeznek.
Az Otthon téren felavatták Árvai Ferenc korábbi tervei alapján, Bakos Géza építész közremûködésével készült monumentális Dorogi Szénmedence Bányászatának Emlékmûvét.
Dr. Csuha József, a Bányász Szakszervezeti
Szövetség kuratóriumi
tagja avatóbeszédében
felidézte a térség bányászatának elmúlt 232
évét. Az önkormányzat
és több bányászati szervezet megkoszorúzta
az emlékmûvet, amelyen a bányaszerencsétlenségben elhunytak,
valamint a volt aknák és
üzemeket nevei olvashatók.
Madarász Tímea

A nemzetiségi önkormányzatok Zsérén
Augusztus 2-án a dorogi nemzetiségi Önkormányzatok képviselõi szlovákiai
testvértelepülésünk, Zsére évfordulós ünnepségére utaztak. A község részt vesz
egy Európai Uniós pályázaton,melynek címe: „A szlovák- magyar-cseh kapcsolatok építése és fejlesztése az ünnepi találkozón Zsérén.”
A találkozó célja a résztvevõ települések Dorog, Papkeszi, Zábreh, Zsére közötti kapcsolatok elmélyítése, az adott ország kultúrájának, nemzetiségének megismerése, európai gondolatok terjesztése és a 900 éves Zsére település megünneplése. A pályázat eredményes lesz, ha elmélyíti a települések közötti kapcsolatokat,
lehetõvé teszi a generációk közötti találkozókat, a sport és kultúrkapcsolatokat.
Megérkezésünk után Zsebi József polgármester úr köszöntött bennünket, majd
a meghívott küldöttségek vezetõi egy tölgyfát ültettek az emlékkõ mellé, mely emlékeztet Zsére elsõ írásos említésére és 900 éves múltjára. Majd a Községházán következett egy projektoros bemutató a falu múltjáról, hagyományairól, népviseletérõl.
Ezután a Tájház átadási ünnepségén, az összefogással helyreállított régi parasztházban, zoboraljai népviseletbe öltözött asszonyok fogadtak bennünket és
mutatták be megmentett népmûvészeti kincseiket. Majd Simek Viktor akvarelljeit,
olajfestményeit csodálhattuk meg. Ezután a „nemzetiségi workshop” teret adott
nemzetiségeink bemutatására és beszélgetésre. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzatról Krajcsir Piroska elnök asszony, a szlovák önkormányzatról Hubácsek
Sándor elnök úr, míg a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Kolonics
Péterné beszélt. Küldöttségünk képviselõi kérdéseket válaszoltak meg, érdekes
eszmecsere alakult ki. Szívélyes vendéglátásban és fogadtatásban volt részünk.
Tartalmas, élményekben gazdag nap után indult haza küldöttségünk.
A találkozó folytatásaként, az ünnepi rendezvénysorozat 2. napján a sportolók,
míg 3 napján a Dr. Tittmann János polgármester úr vezette delegáció és a nyugdíjas
kórus tagjai képviselték városunkat.
Kolonics Péterné NNÖ elnöke
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TESTÜLETI HÍREK
2013. augusztus 30.
A hulladékgazdálkodási feladatok ellátására többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot hozott létre a
város képviselõ-testülete. A társasági szerzõdést augusztus
30-án, rendkívüli testületi ülésen fogadta el a testület. A nem
veszélyes hulladék gyûjtésére alapított Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság irányítását 51 százalékban a város önkormányzata végzi majd decembertõl.
A rendkívüli ülésen a képviselõk döntöttek arról is, hogy
szeptember 1-tõl 2014. június 30-ig terjedõ idõszakra Varsányi Ildikót bízzák meg a Dorog Városi Óvoda intézményvezetõi feladatainak ellátásával.

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ
2013. szeptember 26. (csütörtök) 800 – 1200 óráig
tartja FOGADÓNAPJÁT
a Polgármesteri Hivatalban.

Képviselõi fogadóóra
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ 2013. szeptember 12-én és szeptember 15-én, 15-17 óra között
tartja fogadó óráját az Intézmények Házában, az MSZP
Irodában.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ
értesíti a választópolgárokat, hogy minden hónap páros csütörtökén tartja fogadóóráját 14-16 óráig a Petõfi iskolában, illetve e-mail-es egyeztetés után más idõpontban is fogadja a hozzá fordulókat. A cím:
jaszberenyi_karoly@freemail.hu

Kedves Olvasóink!
Az Arany János Városi Könyvtár szeptembertõl is szeretettel
várja régi és új olvasóit, valamint az érdeklõdõket, ideiglenesen új környezetében, a Polgármesteri Hivatal B épületében.
Megújult számítógépparkunkkal több igényt hatékonyabban tudunk kielégíteni. Továbbra is biztosítjuk az internetezés
lehetõségét – wifivel is, a gyengénlátók vagy vakok számára
pedig már Braille-kijelzõvel. Igénybe vehetõ szolgáltatásaink
– a kölcsönzés és folyóiratolvasás mellett – a helytörténeti
anyag kutatása, a fénymásolás, a szkennelés, valamint a faxolás.
Szolgáltatásaink változatlan áron érhetõk el.
Nyitva tartásunk a nyár elõtti, s az év közben megszokott
módon alakul: keddtõl péntekig 9 órától 18 óráig, szombaton
pedig 9 órától 12 óráig.
Érdeklõdni az olvasószolgálatnál lehet az 509-640-es számon.
A gyermekkönyvtárban iskolai osztályoknak, óvodai csoportoknak foglalkozások tartására továbbra is elõzetes bejelentés alapján lehet jelentkezni az 509-641-es telefonszámon.
Itt két új számítógép várja a gyerekeket – melyek használata ingyenes a számukra.
Figyelem! A gyermekkönyvtár nyitva tartási ideje megváltozott. Kedden és csütörtökön 10-12 és 13-17 óráig tart nyitva,
szerdán (délelõtt nem) 13-17 óráig, és pénteken 11-16 óráig
fogadja a gyerekeket és szüleiket.
Egyéb részletekrõl, változásokról, programokról, kiadványokról a könyvtár honlapján tájékozódhatnak, mely elérhetõ Dorog város honlapján keresztül, illetve a http://
dorogikonyvtar.emagyarorszag.hu/ linken.
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Az elsõ tégla a barátság falában
(Aláírták a székelyföldi Felsõboldogfalva és Dorog testvértelepülési szerzõdését)
Májusban a Párbeszéd Napja városi rendezvényeinek vendége volt a székelyföldi Felsõboldogfalva hivatalos delegációja - Sándor József polgármester, Németi Zoltán alpolgármester
és Sánduly László önkormányzati képviselõ - abból a célból,
hogy elõkészítse a testvértelepülési kapcsolatokat. Gyorsan
érkezett a meghívás a Székelyudvarhely melletti településrõl:
kerüljön aláírásra a hivatalos kapcsolatokat szentesítõ szerzõdés. Augusztus 15-én négynapos hivatalos látogatásra indult a
dorogi delegáció dr. Tittmann János polgármester vezetésével. Az elsõ napon a delegáció végiglátogatta Fesõboldogfalvát
és a hozzá tartozó tíz települést (Árvátfalva,
Bikafalva , Farcád, Hodgya , Ocfalva, Patakfalva, Sándortelke, Sükõ, Székelylengyelfalva, Telekfalva) megismerve ezek
gazdag kulturális értékeit. Különösen emlékezetes marad az
Orbán Balázs, a „legnagyobb székely” emlékmúzeumában tett
látogatás, Székelylengyelfalván. A helyi lokálpatrióták, tanítók,
egyházi személyiségek mutatták be a helyi értékeket.
Dr. Tittmann János polgármester a „Dorog mûvészete 19842009” címû reprezentatív kiadványt adta át kalauzainknak
köszönetképpen és azért, hogy emlékezzenek Dorogra.
Szombaton került sor a testvértelepülési szerzõdés aláírására. Az ünnepi aktus fényét emelte, hogy részt vett
rajta Felsõboldogfalva másik testvértelepülésének, Szenná-

nak a delegációja Salamon József polgármester vezetésével.
Dr. Tittmann János az ünnepségen átnyújtotta Dorog ajándékaként azt az üvegtéglát, amelybe gravírozva látható a két
település címere, és a történelmi pillanat megfogalmazása. Az
ünnepségen részt vett Belecz László, Dorog Város Barátai
Egyesületének vezetõségi tagja, aki fõszerepet játszott a kapcsolatok elõkészítésében.
Dorog új barátokra lelt Székelyföldön, amelynek köszönhetõen erõsödhetnek kulturális és közösségi kapcsolataink.
Dankó József önkormányzati képviselõ

MEGHÍVÓ
PORTRÉK DOROG TÖRTÉNETÉBÕL
A Dorogi Füzetek 44. számát veheti kézbe az olvasó ezekben
a napokban.
Dorog Város Barátainak Egyesülete a könyvtárfelújítás
pályázati programjának keretében kapott lehetõséget ennek
a könyvnek a kiadására. Helytörténetünk ismert vagy éppen
méltatlanul elfeledett személyiségeinek, eseményeinek néhány felkutatott részletét tárjuk az érdeklõdõk elé. A szerzõk
– Kovács Lajos és Menyhárt Csaba – történelmünk több fehér
foltját színezik ki kutatásaikkal.
A dorogi szénbányászat a Drasche családdal kezdõdött,
ám ez a történet szerteágazóan folytatódik és napjainkban is
tart, hiszen a kiterjedt családfa szinte a Föld valamennyi kontinensén gyökeret vert azóta.
Több mûvészeti ág mûvelõi között is kiemelkedõ érdemeket képvisel az egymás nyomába lépõ, s alkalmi költészetükkel krónikát (is) író két személyiség: Komoróczy Miklós
(kit szinte teljesen elfelejtettünk), és Salamon Imre kántortanító-igazgató, a községi (ma Zrínyi) iskola egykori vezetõje,
aki a kultúra terjesztésének fáradhatatlan fõszereplõje volt a
két háború közti években.
Magyarországon 100 éves a szaléziak iskolákat alapító
rendje. Dorognak számos kapcsolódási pontja van hozzájuk,
hiszen a környék – Esztergomtábor, Péliföldszentkereszt –
több ismert dorogi személyiséget indított útjára a szaléziek
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Készült a Dorogi Közmûvelõdési KFT nyomdájában
Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna
Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1. Telefon: 33/521-000
E-mail: dorogikultura@juropnet.hu
Következõ lapzárta: 2013. szeptember 27.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

4

iskoláiból. Fõépítészt, helytörténészt ugyanúgy találunk közöttük, mint zenemûvészt vagy misszionárius papot, utóbbinak boldoggá avatását Kubában kezdeményezték tisztelõi.
De a dorogiak is hozzájárultak a rend környezetének, munkafeltételeinek gazdagításához – egészen napjainkig. Az õ
portréik is felvillannak az összeállításban.
A kötet egy életmû eddig csak sejtett tragédiájával zárul.
Megnyílt számunkra a Történeti Hivatal korábban titkos aktája, így beletekinthettünk Schmidt Sándor volt dorogi bányaigazgató utolsó hónapjainak, máig titkolt halálának dokumentumaiba. Ezek feldolgozását hozzuk nyilvánosságra
az igazság és a megbékélés kimondásának reményében.
Egyesületünk könyvbemutatók keretében is hívja, várja
az érdeklõdõket szeptember 10-én, 17-én és 18-án a Mûvelõdési Ház könyvtárhelyiségében 17 órától, ahol a szerzõk részletesebben ismertetik írásaikat, válaszolnak az érdeklõdõk
kérdéseire is, s ahol a könyveket dedikálják is olvasóiknak.
Dorog Város Barátainak Egyesülete

Zeneiskolai hírek
Iskolánk egyik nagyszerû tanára Gerstner Bálintné
(Kocsis Borsika) 2013 aug. 28-án Bonis Bona díjban
részesült. A díj elnevezése “Bonis bona discere” „Jótól
jót tanulni” latin közmondásból ered. Az ünnepélyes
átadó a Nemzeti Színházban volt. Dr.Hoffmann Rózsa
államtitkár adta át a kitüntetést a tehetséggondozásban
kimagasló eredményeket felmutató tanárunknak.
Demeterné Vilsicz Éva
zenetanár
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DOROGI SPORTKÉPEK
Augusztus havi nyitás - a 2013-14-es bajnokságban csak három NB III-as osztály szerepel
Az új bajnokságban az elsõ mérkõzés augusztus 17-én volt,
amikor a Csákvár csapatát fogadta a hazai gárda. Jó iramú,
izgalmas mérkõzés volt, és hazai sikerrel zárult, a gólokat
Vígh Ádám és Tóth Zoltán szerezte. Egy héttel késõbb a már
ismerõs Újbuda otthonában került sor a második mérkõzésre és 2-0-ás vereséget szenvedett a Dorog. A harmadik mérkõzésre 31-én a Bányásznapon került sor itthon Dorogon.
Már megszokott gyakorlat, hogy az MLSZ teljesítve a bányász csapatok kéréseit, mindig pályaválasztóként tûzi ki a
mérkõzés idõpontját ilyenkor. Igy történt ez idén is, ezúttal a
Budaörs csapata volt az ellenfél idehaza. A szokásokhoz híven
ezúttal is a kezdõrúgás elvégzéséhez régi neves játékosokat
hívtak meg a vezetõk. Most Szûcs Lajos válogatott labdarúgó
volt a vendég, aki 1960-63-ban itt játszott az NB I-es Dorog
csapatában. A meccs végeredménye 1-4 a vendég csapat javára. A csapat teljesen megzavarodott és így nem volt csoda a
súlyos vereség. A szép számú közönség nagyon csalódottan
hagyta el a sportpályát.
Az augusztus havi teljesítmény tehát így alakult: a két hazai
mérkõzésbõl egy gyõzelem és egy vereség, az idegenbeli
egy mérkõzésbõl szintén vereség. Ez teljesítménybe átszámítva 33 %. Ezzel pillanatnyilag a 11. helyen állunk a tabellán.
Van tehát mit javítani!
Az utánpótlás csapatok jól szerepelnek, eddigi mérkõzéseik alapján az élcsoporthoz tartoznak és a folytatást ezen a
szinten várja el az egyesület vezetése. Ugyanis a zavartalan

felkészülés biztosítva van, mert két normál méretû füves pálya áll rendelkezésükre. A vezetés a Tokod Üveggyár pályáját bérli két utánpótlás csapat számára.
Teke: A Dorogi ESE tenisz szakosztálya felnõtt játékosok
részére az országos teniszbajnokság harmadik osztályában
biztosítja a szereplést. A teniszezõk éves bajnoksága tavasszal
kezdõdik és az év végén fejezõdik be. A mérkõzéseken a
következõ eredmények születtek:
Szilágyi Regõ 5 gyõzelem, Szikszai Imre 3 gyõzelem, Tücsök György 2 gyõzelem, Cseh Péter, Kiss Péter, Varga Csaba
és Kocsis Ádám 1-1 gyõzelmet szerzett. Ezzel a teljesítménnyel
a 6. helyen zárták a tavaszi idényt.
A körzeti csapatbajnokságban két csapatot üzemeltett a
vezetés, a második csapat 4. helyezést ért el, a Dorog harmadik csapata pedig 5. helyen zárta a bajnokságot.
A szakosztály által rendezett páros versenyen gyõzött a
Kocsis Ádám – Kiss Péter dorogi páros, második lett a Szilágyi
Regõ – Tücsök György dorogi páros, a Szikszai Imre – Varga
Csaba dorogi páros a 3. helyen végzett.
A Párkányban rendezett egyéni teniszversenyen dorogi siker született, mert Szilágyi Regõ az elsõ helyen, Szikszai Imre
a második helyen végzett.
Az õszi versenysorozatok szeptember hónapban kezdõdnek.
Az ESE többi szakosztálya szeptember hónapban kezdi meg
a bajnokságot.
Göb Sándor

Visszavágó az uszodában
Több száz vendég vett részt a Dorog Városi Uszoda augusztus 17-én megrendezett egész napos sport programján.
Az Energy Fitness lelkes csapatának köszönhetõen a részvevõk megismerkedhettek a WalkEnergie-vel, a Spinninggel, a Zumbával, az Aqua zumbával és a Bokwa-val.
Aznap rendezték meg a Nagy Visszavágó elnevezésû vízilabda bajnokságot öt csapat – a Dorogi NC birkózói, a dorogi
kézilabdások és kézilabdás szülõk, a Környezetvédelmi és
Biztonságtechnikai Holding Kft. úszómesterei, a Thirring

Team és a Új- Hullám SE és Új- Hullám Úszó és Vízilabda
Iskola oktatói – részvételével.
A csapatok körmérkõzéseket játszottak egymással. A kupát a Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft.
úszómesterei vihették haza.
Elsõ alkalommal rendezték meg a MediCafe Strandröplabda bajnokságot. Ide férfi és nõi párosok jelentkezését várták a
szervezõk, azonban vegyes és gyerek párosok is jelentkeztek szép számmal. A szervezõk döntése értelmében a vegyes
párosok a férfiaknál szerepeltek, míg a gyerekeknek külön
versenyt rendeztek.
A nõknél a Víg Dóra-Falus Anita páros végzett az élen, a
férfiaknál a Harmat Réka-Arató Bálint vegyes páros diadalmaskodott. A gyerek kategóriában minden páros gyõztes lett.
A rendezvény keretein belül az Országos Diák és Kadet
Strandbirkózó Bajnokságot is megtartották, a Dorogi NC és
a Pest megyei Birkózó Szövetség szervezésében, ezzel is színesítve a programokat .
A rendezvény ideje alatt a kicsiket és néha a nagyokat is
légvár szórakoztatta. A nyári rendezvényeink sikereit látva
a jövõ évben is szeretnénk hasonlókat rendezni.
Péntek Anett

Birkózás hírei a világbajnokságról
A szerbiai Zrenjanin adott otthont augusztus közepén a kadet birkózók világbajnokságának. A 16-17 évesek között 76 kg-ban Papp Bertalan ezüstérmet, Torba Erik 58 kg-ban bronzérmet szerzett. A harmadik dorogi versenyzõ, ifj. Lévai Zoltán nagyon kemény ellenfeleket
fogott ki a sorsolás során, hiába nyert két mérkõzést, és a késõbbi világbajnoktól is mindössze egy ponttal kapott ki, a 12. helyen zárt. Idénre a fiatalok kipipálták a világversenyeket,
az õszi Magyar Bajnokságra készülnek. Részletesebb beszámolók a Magyar Birkózó Szövetség honlapján. A képen Papp Bertalan kadet-vb ezüstérmes.

2013. szeptember

24. évfolyam 8. szám
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

A Dorog és Térsége Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
szeptemberi programjai

Színház bérlet 2013/2014
Elsõ elõadás:
2013. november 11. hétfõ, 19 óra:

Randevú Párizsban

Gázoló Kalandklub
10 év feletti gyerekeknek szóló programunk következõ
kirándulása szeptember 28-án, szombaton lesz, amikor
egy pilisi túra keretében szalonnasütést is tervezünk
az erdõben. További információk és jelentkezés: Simon
Gábor táborvezetõnél.
Elérhetõségeink:
tel.: 431 170, 20/561 5226, 20/561 5280
e-mail: gyermekjoleti@dorog.hu,
csaladsegito@dorog.hu
2014-es év két elõadása:

Fúvószenekari hangversenyek
A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a Musik-Land Utazási Iroda közös rendezvényei a József Attila Mûvelõdési
Házban, melyekre a belépés díjtalan:
Fúvószenekari hangverseny
2013. szeptember 14. szombat, 17 óra

Az ördög nem alszik
és a Mária fõhadnagy
A Budapesti Bulvárszínház - Fogi színház mûvészeinek
elõadásában!
Harsányi Gábor, Csala Zsuzsa, Straub Dezsõ, Beleznay
Endre, Sáfár Anikó, Teremi Trixi, Oszter Alexandra,
Benkóczy Zoltán szereplésével!
Jegy és bérlet rendelés szeptembertõl lehetséges a
mûvelõdési házban!

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Stoffel Musikanten Hittnau (Svájc)
Közremûködik: Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar

gálamûsora

Szeptember 29. (vasárnap) 17.00 óra
Blacktown City Brass Band (Ausztrália)
Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar

Vendégmûvész:
Molnár György harmonikán
Belépés díjtalan!

Október 05. (szombat) 17.00 óra
“Kronborg Brass” Helsingør Byorkester (Dánia)
Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar

ZENE VILÁGNAPJA

Október 11. (péntek) 17.30 óra
Østre Aker Musikkorps - Oslo (Norvégia)
Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar
Október 19. (szombat) 17.00 óra
38. Nemzetközi Kórustalálkozó
Vendégkórus: Huddinge Kyrkokör (Svédország)
Közremûködnek:
SZÍVÁRVÁNY Énekkar – Párkány (Szlovákia)
Corde Voto Kamarakórus – Esztergom
Halleluja Kamarakórus – Dorog
Stella Kamarakórus – Budapest
további egy kórus
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2013. szeptember 28-án 15 órakor
a József Attila Mûvelõdési Ház
színháztermében
a térségi nyugdíjas szervezetek

60 éves a dorogi Erkel Ferenc
Zeneiskola
2013. szeptember 30-án 17 órakor
a József Attila Mûvelõdési Házban
Kiállítás Prunkl János festõmûvész
Hangversenyt adnak:
az Erkel Ferenc Zeneiskola mûvész-tanárai

24. évfolyam 8. szám

Belépés díjtalan!
2013. szeptember

