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Díjátadásokkal zárult az adventi időszak Dorogon
A Karácsonyi Gálát csaknem másfél évtizede rendezi meg minden évben a szeretet ünnepét megelőzően Dorog Város Önkormányzata.
Az ünnepség nyitóakkordjaként a Képviselő-testület munkája elismeréseként Pro
Urbe Díjat adományozott Deák Ferenc ré-

szére, aki negyvenegy éve aktív résztvevője
és formálója Dorog közéletének, egy évtizeden keresztül alpolgármestere volt városunknak. Kiemelkedő közéleti tevékenysége
Dorog mindennapjaiban, az idősekért megtett számos érdekérvényesítő kezdeményezésében, segítségnyújtásában érhető
tetten.
Az Év Szociális Dolgozója díjat az idén a

Képviselő-testület Cserődi Péterné részére
adományozta, aki kiemelkedő munkát végez a szociális gondoskodás területén. Jelenleg a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idősek Otthonának ápoló-gondozója.
A megbízható, kiváló szakember, tudását
folyamatosan bővíti, szakmai tudását átadva segíti a pályakezdőket.
A díjátadásokat követően Bánáti Buchner
Antal hat tételből álló Bányász miséjét hallhatta a közönség a Cantate vegyeskórus
előadásában, Kovácsné Fódi Krisztina vezényletével, Berchy József orgonakíséretével.
A Gálán hirdették ki a karácsonyi mézeskalácsház-készítő verseny eredményeit. A
mézeskalácsházakat dorogi családok, intézmények, civil szervezetek készítették a
Dorog Város Önkormányzata által meghirdetett játék keretében. A harmadik helyezést a „Kedvenc óvodánk, a Petőfi!” című
épület alkotója, Fehér Nikolett érdemelte ki.
A második legszebb mézeskalácsház készítője Sági Adrienn lett, míg az első díjat, a 80
ezer forintos fődíjat a zsűri döntése alapján

a Hétszínvirág Óvoda Micimackó Csoportja
érdemelte ki, Szent Borbála templomunk
mézeskalácsból való megálmodásával.

Az önkormányzat másik játéka az „Adventi
ablakvadászat” című, szintén nagy népszerűségnek örvendett. Ajándékokat vehettek
át a jelen lévő gyerekek: Meixner Marcell,
Szőke Dóra, Szeibert Szabolcs, Hajnal Borka, Gergely és Sára Éva, Gótzy Nóra Sarolta,
Imre Inez, Dankó Zente Barnabás, Csepi
Alexander, Lencsés Boglárka, Baranyi Botond, Weisz Áron és Márk, Kállai Róza Panna, Molnár Zara, Máté Anna és Zita, Jatkovszki Barnabás, Pokriva Hanna, a Szalai
család négy gyermeke: Dénes, Nóra Tamara, Bálint és Dávid, Berndt Áron és Horváth
Léna.
A különdíjat, a 15 000 forintos ajándékutalványt, amelyet a helyszínen kisorsoltak, a
Balaya Játszóház és Kávézó ajánlotta fel. A
nyertes Dankó Zente Barnabás lett.
A díjátadásokat követően a Cantilena
Gyermekkórus megható, szép karácsonyi
összeállítását hallhatta a közönség. A kórus

vezetője Kovácsné Fódi Krisztina. Közreműködött a Pachelbel vonószenekar Kolozsvári Barnabásné vezetésével, valamint
a Cantate Kórus. Zongorán kísért Szendi Ágnes. Fuvolán játszott Lőrinczné Csizmadia
Katalin, szólót énekelt Szezech Bora.

Műsoros est és díjátadó Luca napján
A Német Nemzetiségi Önkormányzat december 14-én „Luca napján, karácsony
felé” címmel zenés, műsoros estet szervezett a Dorogi József Attila Művelődési
Házban.
A Luca napi rendezvény nyitóakkordjaként
Végh Éva festőművész megnyitotta a Dorogi
Német Nemzetiségi Önkormányzat rajz- és
fotópályázatára beérkezett alkotásokból
készült kiállítást a Dorogi Galériában. Pétervári László elnök elmondta, hogy mintegy
negyven festmény, rajz alkotói dolgozták
fel a nemzetiség múltját és jelenét.
A műsoros esten fellépett a Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Vegyes Kórusa,
majd Dankó József, a Dorogiak Dorogért
Alapítvány kuratóriumi elnöke átadta az
idei év díjazottjának a Dorogiak Dorogért
emlékplakettet.
2019-ben a kitüntetést kreatív városfejlesztő munkásságáért, dr. Tittmann János, aki
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25 éve városunk polgármestere vehette át.
Megköszönte az alapítványnak az értékelő
szavakat és a méltatást. Zárásként kijelentette, büszkeséggel tölti el, hogy Dorognak
negyed évszázada lehet polgármestere.
A díjátadót követően a Leányvári Német
Nemzetiségi Tánccsoport lépett fel Gáspár
Tibor vezetésével. Majd a Dorogi Német
Nemzetiségi Önkormányzat dorogi helytörténeti vetélkedőjének eredményhirdetése
következett. A díjakat Kolonics Péterné elnökségi tag adta át. Negyedik lett az Eötvös
iskola csapata, harmadik a Petőfi iskola
csapata, második a Zsigmondy Vilmos Gimnázium csapata, az első helyezett pedig a
Zrínyi iskola csapata lett.
Az eredményhirdetést követően a Dorogi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Gyermekkórusa adott műsort, végül pedig a Dorogi Bányász Zenekar koncertezett.
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Várja a látogatókat a
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
zetéssel egyaránt. További információkkal
és árainkkal kapcsolatban tájékozódhatnak
az interneten a https://reimann.hu/ weboldalon és Facebook oldalunkon (facebook.
com/reimannminiverzum). Csoportok részére előzetes időpontegyeztetés szükséges, telefonon +36 30 285 1006 és e-mail
formájában a reimann@dorog.hu címen.
Szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a
Reimann-csapat!

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
január 7-én nyitotta meg kapuit a látogatók
előtt. A Dorogi (Reimann) altáró bejárata
mellett található látogatóközpont a medence 222 éves bányászmúltjának állít emléket.
Az ismeretátadást interaktív elemek teszik
lehetővé, a látogatók 3D nyomtatási technikával létrehozott makettek segítségével

ismerhetik meg a bányászat fejlődését. Dorog és környező településeinek elhelyezkedését, kapcsolatát terepasztal szemlélteti,
a kiállítóteret ezenfelül VR szemüvegek és
videó installációk színesítik.
A Reimann Miniverzum minden korosztály
számára ideális kikapcsolódást nyújt. A kiállítás felfedezhető önállóan, vagy tárlatve-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A DOROG BÁNYÁSZAT- ÉS IPARTÖRTÉNETI
ÖRÖKSÉGÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÓTÉR ÉPÍTÉSE.
2019. 12. 10.
2019. december 1-én átadták a Reimann Bányaszattörténeti Miniverzumot. A projekt zárásaként egy olyan épület valósult meg mely,
interaktív látványelemek segítségével mutatja be Dorog bányászattörténetét.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 számú és “Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása” című projekt megvalósítására
250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert Dorog Város Önkormányzata.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
kialakításával a térség bányászati hagyományainak megőrzésére és bemutatása nyílt lehetőség a kortárs eszközök, a mozgókép és a
makettvilág segítségével.

makettek segítségével különböző bányászati
időszakokat idéz meg, lehetővé téve az időutazást a régmúltból a jelenbe ívelő események és helyszínek különleges élményt nyújtó
bejárhatóságával.

Az épület önmagában, anyag- és eszközhasználatában is szimbolikus: megjeleníti a korabeli bányákban látható tárnát, kast, ácsolatokat.

A múltnak való emlékállítás és a hagyományok megőrzése mellett, a Reimann feladata
új impulzusok, élmények nyújtása a látogatóknak, akik végig járva az épületet, a régmúlt történelmet modern köntösbe bújtatva
fedezhetik fel. A kiállítótérben a burkolatok,
falak, mennyezet úgy lett kialakítva, hogy a
látogató átérezhesse a régi bányászok életét,
munkáját, mindezt a mai eszközökkel megjelenítve. Többek között a bányászok visszaemlékezései érintőképernyős eszközökön
tekinthetők meg, time-lapse animáció segítségével megnézhető a bányászathoz kapcsolódó dorogi középületek fejlődése, VR-szemüveg segítségével interaktív élményben lehet
részünk a képzeletbeli kas aljában.

A miniverzum terepmodell formájában és

szlogenjéhez, amely így hangzik: „Jövőnket
építjük, de múltunkat nem feledjük” Az épület és a környezet arculatának színvilágát is, a
fent említett gondolatiság inspirálta.
A beruházásnak köszönhetően a Reimann
Bányásszattörténeti Miniverzum 4 darab új
munkahelyet teremtett.
A projekt a Széchenyi 2020 Program keretén
belül valósult meg.

A beruházás szorosan kapcsolódik a város
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Energiakövetek a Petőfiben

A nyár folyamán a Magyar Energetikai és
Közmű-Szabályozási Hivatal Energiakövetek oldalán jelent meg az a pályázat, melyen iskolák osztályai rendkívüli fizika órát
nyerhetnek, az energia hatékony felhasználásával ismerkedhetnek meg. A Petőfi

iskola nyolcadikos osztálya is nevezett, s a
szülők, tanulók, iskolánk pedagógusainak
a közösségi oldalon történő megosztásaival
sikerült harmadikként bekerülniük a nyertesek közé.
Az iskola pályaorientációs napjával össze-

Aki vért ad, életet ad!
Műsoros esttel egybekötött ünnepi vacsorára várta a Magyar Vöröskereszt Esztergom-Dorog területi szervezete - köszönetét kifejezendő - azokat a véradókat Dorog térségéből, akik több tucat
alkalommal, sőt többen 50-szer adtak vért azért, hogy segítsenek
másokon. Az eseményen részt vett dr. Schmidt Ildikó, az Országos Vérellátó Szolgálat területvezető
főorvosa. Köszöntőt
mondott dr. Bognár
Ferenc, a Magyar Vöröskereszt
megyei
elnöke és Bodó Ildikó
területi vezető.
Legközelebb március 19-én 10-18 óra
között lesz véradás
városunkban. Akkor
a művelődési házba várják a segíteni
szándékozókat.

kötve nyolcadikos osztályaink egy tartalmas, gondolatébresztő fizika órán vehettek
részt Putti Krisztián egyetemi hallgató vezetésével. Meglepetésként minden tanuló
ajándékokkal tele tornazsákot kapott.
Kovács Zsuzsanna

Ajándékot kaptak Dorog
75 éven felüli lakosai
Dorog Város Önkormányzata az idén is ajándék műsorral lepte
meg településünk időseit. Városunkban csaknem ezer 75 éven
felüli dorogi él, akik meghívást kaptak a december 11-én megtartott karácsonyi ünnepségre a művelődési házba. A rendezvényen
ajándékműsort adott Gergely Róbert énekes, színművész, aki Szécsi Pál dalokat énekelt városunk időseinek.

Idős alkotók vendéglátó alkotóháza
Az Idős alkotók vendéglátó alkotóháza
az adventi időszakban és 2020 húsvétján
Dorogon megrendezésre kerülő rendezvénysorozat. A Városi Nyugdíjas Egyesület és a Dorogi Nyugdíjas Egyesület
közös szervezésében a nyugdíjas alkotók
foglalkozásokat tartanak a a dorogi általános iskolásoknak. A diákoknak lehetőségük nyílik elsajátítani az idős alkotók
által bemutatott technikákat az advent
jegyében. Hat különböző állomáson próbálhatták ki magukat a diákok, készít4

hettek adventi koszorút, akvarell képet,
megtanulhattak angyalkát horgolni, sálat kötni, ajándékzsákot varrni és üveget
festeni.
A programsorozat húsvétkor megismétlődik.Az elkészült alkotásokból kiállítást
szerveznek május végén, gyermeknapon.
A rendezvénysorozat jó lehetőséget kínál
a generációk közötti kapcsolat erősítésére, a hagyományos kézműves technikák
elsajátíttatására.
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Újévi üdvözlet
Kedves Dorogi Hölgyek és Urak!
Ünnepnapjaink szimbolikus tartalmuknál
fogva emelkednek ki a hétköznapok sorából.
Ilyenkor a legkülönfélébb rituális cselekedetekkel valami fontosra, értékesre hívjuk fel
világunk figyelmét.
Az újév az időről való megemlékezés ünnepélyes alkalma.
Az idő folyamata a múlások és kezdések határait jelző elemi mozzanatok végtelen ös�szegződése. Az idő azonban csak az örökkévaló számára múlik. A véges sorsúak esetében
egyszerűen lejár.

Ettől a ténytől kap különös jelentőséget számunkra az idő, és ettől kap különös jelentőséget az újév, az óév múltának és az új esztendő
kezdetének ünnepi határnapja. Rítusokkal
gazdagon színesített nap. További bevett szokása a fogadalom tétel.
Fogadjuk meg közösen mi dorogiak, hogy a
rendelkezésünkre álló időben még jobban
fogunk értékes, kedves, jó és kellemes dolgok
megvalósítására és megélésére törekedni.
Fogadjuk meg, hogy ha lehet még jobban fogjuk szeretni városunkat és mindenki a maga
helyén még többet tesz azért, hogy értékes,
jó, kedves és kellemes hely legyen Dorog.

Jeges fürdőzéssel kezdődött
a jubileumi birkózó-év

1930 decemberében - 90 évvel ezelőtt - alakult meg a dorogi birkózó szakosztály. - A dorogi birkózó bajnokok - olimpikonok, világ- és Európa-bajnokok - tiszteletére jeges fürdőzést szervezett
a Dorogi Nehézatlétikai Club január 2-án - mondta Puksa Ferenc,
az egyesület elnöke. - A Palában több tucat volt és jelenlegi sportolóval mártóztunk meg, akik nem csak városunkból, hanem a
környékbeli településekről, Budapestről érkeztek és fogadták el
meghívásunkat.
A DNC tagjai ezzel a merüléssel nyitották meg azt a rendezvénysorozatot, amelyet 2020-ban a dorogi birkózás 90. évfordulójára
szerveztek.
A januári eseményen részt vett Aubéli Ottó olimpikon, világ- és
Európa-bajnok bronzérmes sportoló és Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke.
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Fogadjuk meg, hogy még jobban tiszteljük
egymást.
Fogadjuk meg, hogy még jobban segítjük
egymást, azért, hogy mindenkinek sikerüljön ezen fogadalmát betartania.
Ha mindez sikerül, akkor bízhatunk abban,
hogy értékének megfelelően bánunk a rendelkezésünkre álló idővel.
Értékekben, örömökben gazdag új esztendőt kívánok Mindenkinek!
Dr. Tittmann János
polgármester

Sportosan indult 2020
Immár negyedik alkalommal kezdték sportosan a Dorogi Futókör
Sportegyesület tagjai és szimpatizánsai az új évet.
A Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion előtt gyülekező mintegy
harminc futót Sárdi Tamás, az egyesület elnöke köszöntötte,
majd egy rövid bemelegítés és a teljesítményt mérő okosórák elindítása után kezdetét vette a jókedvű futás.
Az egyesület tagjain kívül sok új érdeklődő is részt vett a rendezvényen. Az útvonal ezúttal is a Strázsa-hegyre vezetett, amelynek
tetején, a kilátó előtt készült a csoportkép a sportolókról.
A stadionba visszaérkezve forralt bor és forró tea várta a futókat.
A szervezők remélik, egyre több ember csatlakozik az egyesülethez és vesz részt a heti rendszerességgel megrendezésre kerülő
városfutásokon, futóiskolán, egyéb rendezvényeiken.
Aki szeretne csatlakozni és a sportegyesület tagja lenni, jelentkezni az alábbi felületen tud:
http://dorogifutokor.hu/csatlakozz-hozzank/
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Fogadónapok a
Tájékoztató
polgármesteri hivatalban Tisztelettel tájékoztatom, hogy Dorog város új Településszerkezeti
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
és KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző 2020. január 30-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY alpolgármester 2020. január 29-én (szerda)
13-16 óra között,
DANKÓ KRISTÓF alpolgármester 2020. január 27-én (hétfőn) 13-16
óra között tartja fogadónapját.

Képviselők fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-86,
beres.a@hdsnet.hu
BERNDT JÓZSEF önkormányzati képviselő elérhető: 20/283-7699,
berndt.jozsef@gmail.com
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő január 29-én 16-17 óra
között a Gáthy-könyvtárban tartja fogadóóráját. A képviselő elérhető: 30/520-9615.
ERŐS SÁNDOR önkormányzati képviselő elérhető: 20/931-9201,
52sameros@gmail.com
ÉBERHARDT GYÖRGY önkormányzati képviselő elérhetősége:
20/586-7901, eberhardtgyf@gmail.com
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja
fogadóóráját: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
SCHISZLER KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: 30/396-9956, timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő elérhető a 30/330-2622
vagy 33/431-915, karczj@digikabel.hu.
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő elérhetősége: 30/9934599, molnaralbert52@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő elérhetősége: 70/908-5558,
ugyvezeto@eszkozkft.hu.

Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve elfogadásra
került. A hatályos településrendezési eszközök megtalálhatóak Dorog város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu honlapon, a Településrendezési eszköz alcím alatt.
Dorog, 2020. január 8.
Dr. Tittmann János
polgármester

Dorog levegőjének
minőségéről
Dorog város levegőminőségéről az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján, a www.levegominoseg.hu honlapon tájékozódhatnak.

Összefűzték a szeretet
láncát
A dorogi óvodák alapítványait támogatták azok, akik december
7-én kilátogattak a kézműves jótékonysági vásárra, a Szeretetláncra, amelyet immár nyolcadik alkalommal szervezett meg a Zrínyi, a
Hétszínvirág és a Petőfi óvoda.
Az idén betlehemes műsorral, téli dalokkal készültek a gyerekek,
majd összefűzték a szeretet láncát.
A Tücsök zenekar koncertje, majd az édességekkel érkező Mikulás
is nagy sikert aratott.
Az óvónők és a szülői munkaközösségek által készített díszek, adventi koszorúk, ajándéktárgyak pedig gazdára találtak a vásári forgatagban.

Újabb táncos sikerek
A Crazy Dance Tánc Sport Egyesület december 27-29. között Romániában, Mikóújfalun vett részt egy nemzetközi megmérettetésen.
Az egyesület csapata 2. helyezést ért el. Táncosok: Bakai Kinga,
Szántai Kiara, Kinyik Patrik és Bredókáné Kozák Anna edző. Szólóban: Balázs Mercédesz 1. helyezést ért el, míg Kinyik Patrik 3. lett.
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Díjazták az Év Sportolóit, az Év Edzőjét,
átadták az első Civil Díjat

December 13-án rendezték meg a Sportolói Díjátadó Gálát. Az immár 7. alkalommal
megtartott esemény az idén új köntösbe
öltözött: új helyszínen, a Dorogi Sportcsarnok, Bacsa Ferenc termében zajlott a színvonalas esemény.
Az estet a Kolibri Táncegyüttes nyitotta meg.
Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Völner Pál, térségünk országgyűlési képviselője, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Beszédében a dorogi sportot méltatta. A
megújult létesítmények mellett kitért arra,
büszke lehet városunk a több száz versenyszerűen sportoló diákra, felnőttre.
Dr. Tittmann János polgármester üdvözlő
beszédében elmondta, hogy tavaly diótörőt
ajándékozott a sportolói gála díjazottjainak, ezúttal újabb szimbolikus ajándékkal
készült. Karácsonyi szeretet manókat hozott ajándékba az Év Sportolóinak, Edzőjének. - „A szeretet nem egy szimbólum hanem
az egymásra való odafigyelés képessége.
Azok a sportolók, akik modern személyiségükkel hatnak a környezetükre, méltán
érdemlik meg a tiszteletünket és szeretetünket”– hangsúlyozta beszédében.
Szekér Zoltán intézményvezető is megosz-

totta gondolatait a szépszámú érdeklődővel. Beszéde alatt az elmúlt hét év, Sportolói Díjátadó képeit vetítették. Összefoglalta,
hogy bár a megjelenés változott, de a cél
ma is a közös ünneplés, hogy együtt tudjunk örülni és visszatekinteni az egész éves
munkára. Felhívta a figyelmet az eredményesség mellett a közösségépítésre. Összetartanak és közösen gondolkodnak az egyesületek, a Dorogi Sport és a városvezetés.
A köszöntők után az egyesületi vezetőktől
a Dorogi FC, a Dorogi Nehézatlétikai Club,
a Dorogi Egyetértés Sportegyesület és az
Új-Hullám Sportegyesület évértékelése
következett. Az elnökök megköszönték az
egész éves támogatást, továbbá beszámoltak néhány kiemelkedő eredményről és a
sportolók töretlen fejlődéséről. A beszédek
után az egyesületekről és szakosztályokról
készült videókat tekinthették meg a vendégek.
A díjátadó ceremónián elhangzott a sportolók méltatása is.
Az Év Sportolója lett 2019-ben:
•
Forgács Klaudia
•
Markos Réka
•
Sütő Borbála

•
Gremsberger Brúnó
•
Kelenföldi Petra Mirjam
•
Marczinkó Bence
•
Papp Barnabás
•
Farkas Koppány
•
Bauer Kristóf
•
Zöld Zétény
•
Szívós Adél Ajándék
•
Tallér Tamás
•
Sárdiné Simonyi Nikolett
Ezután az Év Edzője jelöltek kerültek bemutatásra. A négy kiemelt sportág legjobb
trénerei közül a közönségszavazat alapján
az idei évben Barna Péter kapta meg az Év
Edzője elismerést.
A Dorogi Sport elismerését fejezte ki a Dorogi Kerékpáros Egyesület felé, a 2019-es
évben nyújtott kiemelkedő munkájukért.
A díjat az egyesület elnöke, Farda Zsuzsa
vette át.
Az első Civil Díjat Szekér Zoltán sportigazgató adta át, aki elmondta, hogy a díj kifejezi a
köszönetet az önzetlen munkáért a hivatástudatért és a sport iránt érzett elköteleződésért. Idén elsőként a díjat, Várvölgyi János
kapta, a Dorogi Egyetértés Sportegyesületért végzett önzetlen munkájáért.

Adományokkal segítettek a Mikulással
futó gyerekek, felnőttek
Csaknem száz sportkedvelő vett részt a december 8-án megrendezett Karácsonyi Futáson. A jótékonysági rendezvényre érkezők
tartós élelmiszerekkel „neveztek” be a közös
futásra, amelyet a Dorogi Futókör Egyesület immár negyedik alkalommal szervezett
meg, ezúttal az Otthon téri futóligetben.
Az adományozókat forró tea, forralt bor, házi
sütemények és a Mikulás várta. A gyerekek
a nagyszakállúval futották végig a rekortán
burkolatú pályát, a felnőttek városi futáson
vettek részt.
A szervezők a Magyar Vöröskereszt területi
képviselőjének átadták a jótékonysági futáson összegyűlt tartós élelmiszereket, amelyek tíz rászoruló család karácsonyát tették
boldogabbá.
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom
Önt a magyar kultúra napi városi rendezvényre,
amelyet 2020. január 17-én 17 órától tartunk
a Dorogi József Attila Művelődési Házban!

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Program:

Komárom-Esztergom Megyei Képzőművészek
II. Megyei Tárlata
A kiállítást megnyitja:

A. Bak Péter művészeti író

Hangversenyt ad az
Erkel Ferenc Zeneiskola Halleluja Kórusa
Az ünnepségen kerül sor a Rauscher György-díj,
Dorog Város Jó Tanulója - Jó Sportolója díj és az
Elismerő Emléklap átadására.

