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Megalakult Dorog Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tagjai közül Jászberényi Károlyt a polgármester munkájának segítésére, a városvezető általános helyettesévé választották. A
másik alpolgármester Dankó Kristóf főépítész lett. Mindketten társadalmi megbízatásban látják el hivatalukat.

Esküt tettek városunk képviselői október
21-én, a Dorogi József Attila Művelődési
Házban megtartott alakuló ülésen. Ezzel
létrejött Dorog Város Önkormányzatának új
Képviselő-testülete.

Magyar Ákos, a Helyi Választási Bizottság
elnöke és a megjelentek előtt esküt tett dr.
Tittmann János polgármester, aki immár 25
éve vezeti városunkat. Megválasztották Dorog alpolgármestereit. A képviselő-testület

Dorog Város képviselői:
Molnár Albert (1. számú egyéni választókerület)
Bokros László (2. számú egyéni választókerület)
Karcz Jenő (3. számú egyéni választókerület)
Jászberényi Károly (4. számú egyéni
választókerület)
Béres Tiborné (5. számú egyéni választókerület)
Berndt József (6. számú egyéni választókerület)
Finta András (7. számú egyéni választókerület)
Schiszler Krisztina (8. számú egyéni választókerület)
Kompenzációs listáról bejutott képviselőink:
Erős Sándor (DK)
Éberhardt György (CFVE)
Nagy Attila (FIDESZ)

Esküt tettek a német, a roma, a
szlovák nemzetiségek képviselői
Dorogon három nemzetiségi önkormányzat alakulhatott meg a választás eredményeként. Október 22-én tettek esküt
Magyar Ákos, a Helyi Választási Bizottság
elnöke előtt a német, a roma és a szlovák
képviselők, majd megtartották alakuló
ülésüket a művelődési házban.

Német nemzetiségi képviselők Dorogon:
Kolonics Péterné, Pétervári László, Sasvári Katalin, Szányi Ferenc és Vörös Jánosné.

Ismét találkoztak
a Dorogról
elszármazottak

Roma nemzetiség képviselői: Bredóka Istvánné, Kovács Ibolya és Kozák Oszkár.
Szlovák nemzetiség képviselői: Kovácsné
Jurásek Irén, Mike Lászlóné és Szányi Ferencné.

Az idén október 26-án találkoztak a Dorogról Elszármazottak Körének tagjai
a művelődési házban, akik Szegedről,
Budapestről és több más városból, településről érkeztek hozzánk. A barátságos
hangulat és a kellemes beszélgetések
ismét lehetőséget adtak arra a résztvevőknek, hogy otthon érezzék magukat
Dorogon.

2

30. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2019. NOVEMBER

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

‚

Megemlékezés az 56-os
emlékkőnél

Különleges színdarab

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
63. évfordulója alkalmából rendezett városi
megemlékezés Eörsi László történész Magyarország ’56 című előadásával kezdődött
a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban, majd a
Hősök terén a koszorúzással folytatódott
október 23-án.
A 63 évvel ezelőtt történt események megidézését követően az ’56-os emlékkő előtt
koszorút helyezett el Dorog Város Önkormányzata. Önkormányzatunkkal közösen koszorúzott a megyei közgyűlés főjegyzője, majd városunk intézményei, rendőrkapitánysága, civil szervezetei, a pártok
helyi szervezetei, cégek képviselői helyezték el az emlékezés virágait
az 1956-os dorogi emlékhelyen.

Ünnepi hangverseny lesz a
templomban
December 1-jén 16 órakor a Halleluja Kórus ünnepi hangversenyt ad a Szent József
templomban. Közreműködik a Pachelbel
Kamarazenekar.

Különleges színdarabot láthatott a közönség október 19-én a Dorogi József Attila Művelődési Házban. A fővárosi színházakból érkezett
neves színészek mellett a dorogi gyerekek is kivették a részüket a
Zsoltár gyermekhangra című történelmi játékból.
Sopsits Árpád rendezésében többek között Lehár Ferenc: Víg özvegyéből, Bartók Béla: Csillagok, csillagok című gyűjtéséből, Kosztolányi Dezső: Én büszkén vallom című szerzeményéből, Ady Endrétől,
Herczeg Ferenctől és Babits Mihálytól is hallhattunk vers- és prózarészleteket a színészek tolmácsolásában. A Kovácsné Fódi Krisztina
által felkészített Cantilena Gyermekkórus csodálatos hangjátéka
egészítette ki teljessé a nagyszerű előadást, amely a millenniumtól
az első világháborúig tartó időszak hazai közhangulatát mutatta be
a dramaturgiailag kiválóan válogatott alkotók megidézésével.
A történelmi játék immár a 4. része volt a Világostól Trianonig tartó előadássorozatnak, amellyel Dorog Város Képviselő-testülete az
aradi vértanúkra való emlékezést újította meg.

Érkeznek a Reimann makettek
A hónapok óta zajló építkezés a végéhez
közeledik, a miniverzum belső terei készen
állnak a makettek telepítésére. Az építkezésen dolgozó csapat az utolsó simításokat
végzi. Október 28-án megkezdődtek a takarítási munkálatok, ezzel párhuzamosan
felkerültek a kiállítás szerves részét képező projektorok. A többi berendezési elem
várhatóan november első felében kerül a
helyére.
A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum épülete szimbolikus jelentéssel bíró,
egyedülálló építészeti megoldásokat rejt,
a képen látható csigalépcső például egy
szimbolikus „kast” ölel, mely a bányászatban teher- és személyszállításra alkalmas
felvonó berendezés.

A megnyitóval kapcsolatos további információkért kövessék a www.reimann.hu,
vagy a https://www.facebook.com/reimannminiverzum oldalakat!
Simon Petra

Műsoron: Esterházy, Händel, Mozart, Brahms, Gounod, Saint-Säens, Rachmaninov
adventi és karácsonyi művei.
Szeretettel várnak mindenki!
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Partnertelepüléseink kórusai
vendégszerepeltek Dorogon

A Zene Világnapja alkalmából a város négy
testvértelepülésének részvételével kórustalálkozót szerveztek a művelődési házban. Október 5-én több mint száz énekes
lépett a színpadra, hogy a muzsika hangjaival ünnepeljenek.
Az Éneklő Barátok rendezvény délelőttjén
dr. Tittmann János polgármester a vendégek számára vetítettképes bemutatót tartott
Dorog történetéről. Az eseményen részt vett
a felsőboldogfalvi delegáció és vezetőjük,
Sándor József polgármester, a zsérei énekkar
és Zsebi József polgármester, Marienbergből Rudolf Winkler kórusvezető és énekkara,
Wendlingen am Neckarból Dieter Bauer, a
Freundeskreis Dorog Wendlingen egyesület
elnöke, a német kórus és a dorogi Cantate
Kórus vezetője, Kovácsné Fódi Krisztina.

partnertelepülési szerződések aláírását. A
civil szervezetek, intézmények és a hivatalok
ápolják, gondozzák a kapcsolatokat, teszik
rendszeressé a találkozásokat.
Dorog város aktív kapcsolatait mi sem mutatja jobban mint az, hogy a 69. Bányásznapon Wendlingen am Neckar és Dorog baráti
egyesületei ünnepelték megalapításuk 25.

évfordulóját, szeptember közepén Marienberg ünnepére utazott dorogi delegáció,
Zsérén hármas jubileumot ünnepelhetett
közösen Dorog és a felvidéki település. Felsőboldogfalván tavasszal járt dorogi küldöttség.
Akkor Dorog németországi testvértelepülése, Wendlingen am Neckar delegációja is
tiszteletét tette a székelyföldi településen. A
közös szálak összefonódnak. Jó példa az erős
testvértelepülési kapcsolatokra az október
5-én megtartott kórustalálkozó is, amelynek
megvalósítására, a Dorogi József Attila Művelődési Ház és Gáthy Zoltán Városi Könyvtárkonzorciuma európai uniós pályázatot nyert
(TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00384 pályázati
azonosító számú projekt).
Az Éneklő Barátok kórustalálkozón nagy sikerrel szerepeltek a különböző stílusban,
németül és magyarul, saját hagyományaikat,
viseletüket felvonultató karok.

A kórusvezetők a konferenciateremben bemutatták az énekkarokat, majd a tartalmas
délelőtt után este a színpadon énekelték el
repertoárjukat a kórusok.
Testvérvárosainkkal a közös történelmi sors,
a közössé vált történelem eredményezte a

A Dorogiak Dorogért
Alapítvány felhívása
A „Dorogiak Dorogért” Alapítvány – mint
azt minden esztendőben meghirdeti – városunk szépítéséért, kulturális és szellemi
életének fejlesztéséért, a város hírnevének
erősítéséért cselekvő dorogi személyeket,
csoportokat kívánja elismerésben részesíteni. Ezzel a céllal segíteni az egészséges
lokálpatriotizmus kialakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, népszokások
megőrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak
összefogását lakókörnyezetünk megóvása,
szépítése érdekében.
Az Alapítvány kuratóriuma minden évben
ünnepélyes keretek között adja át az arra
érdemeseknek a „Dorogiak Dorogért” elnevezésű oklevelet, plakettet és a vele járó
4

jutalmat. E nemes hagyományt követve
ebben az évben is sor kerül hasonló keretek
között – a Luca-napi ünnepségen – a díjak
átadására.
A jutalmazottak körére javaslatokat tehetnek Dorog város polgárai, hivatali intézmények vezetői, társadalmi- és gazdasági szervezetek vezetői. Ehhez kérjük segítségüket!
A javaslatokat a megfelelő indoklással ellátva 2019. november 30-ig kérjük eljuttatni az
Alapítvány részére. Cím: Gáthy Zoltán Városi
Könyvtár és Helytörténeti Múzeum, 2510
Dorog, Bécsi út 56.
Dankó József kuratóriumi elnök

Országos második
helyezés a fordítási
versenyen
Filó Luca, a Zsigmondy gimnázium
11. A osztályos tanulója második helyezést ért el a Szabari
Krisztina Országos
Fordítási Versenyen,
amelyet az Origó
Nyelvi Centrum rendezett. A döntőben
fordítástechnikai
feladatokat kellett
megoldani, és két
szöveget lefordítani.
A versenyeredményhez szívből gratulálunk
Lucának!
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Dicséretet kapott
nyolc évesen a
zeneszerzőversenyen

Szokolay
Sándor
családja zeneszerzőversenyt alapított,
hogy támogassa az
ifjú
tehetségeket,
akik tovább vihetik
a Mester zenei örökségét.
A Szokolay InspirArt
Zeneszerzőversenyt
először tavaly rendezték meg, idén a második versenyt hirdették meg.
A megmérettetésre három korcsoportban
lehetett jelentkezni: 1. 13 éves korig, 2. 13-17
éves korig, 3. 17-21 éves korig. Tehát a kisgyerekektől egészen a zeneakadémiai hallgatókig számítottak a jelentkezőkre.
A dorogi Zrínyi iskola 3. osztályos tanulója, Cserháti-Nagy Viktória (a Dorogi Erkel
Ferenc AMI zongorista növendéke, tanára:
Szendi Ágnes) 8 évesen komponálta élete
első művét, egy zongoradarabot, „Bűvös
nyár” címmel, melyet beküldtek a pályázatra. Örömünkre a zeneszerzőverseny zsűrije
dicséretben részesítette Viktória alkotását,
amely további kompozíciók írására buzdítja
a kislányt.
Szendi Ágnes zongoratanár

Ünnepi Istentisztelet
38 gyülekezettel

A reformáció havában, a reformáció hetében
városunkban tartották az egyházmegyei közös reformációi ünnepi Istentiszteletet.
Hosszú évek gyakorlata, hogy közösen ünnepli a Tatai Református Egyházmegye a
reformációt. Az idén Dorogon tartották az
Istentiszteletet, amelyre 38 gyülekezetből
érkeztek vendégek a Dorogvidéki Református Presbitérium meghívására.

Jó gyakorlatok az
óvodakertben

„Piros alma csüng a fán” című óvodakerti jógyakorlatát mutatta be
a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye, az
érdeklődő óvodapedagógusok számára, szeptember végén. Az óvodásokkal végezhető kerti munka iránt olyan települések óvodáiból
érdeklődtek, ahol a környezettudatos nevelés a helyi pedagógiai
program profilja, és már elkezdték, vagy most tervezik intézményükben elindítani ezt a tevékenységet.
„Több mint 20 éve vezettük be az óvodakerti munkát többfunkciós
óvodaudvarunkon. A gyermekek körében közkedvelt tevékenység
teljesen természetes módon épül be a külső világ tevékeny megismerésének folyamatába, az egészséges és környezettudatos életmódot megalapozó nevelőmunkába, de a munkára nevelést is támogatja. Az elkerített zöldségeskert, a gyümölcsfáink, a kis virágoskert, a
mini-tó sokféle izgalmas, felfedező környezetismereti és matematikai tapasztalatszerzésre ad lehetőséget nap mint nap, az udvari tartózkodás alatt - nem csak a szervezett foglalkozásokon.” - mondta
Szrnka Anna óvodavezető.
A bemutató programot a hagyományos őszi nyílt egészség és környezetvédelmi napok keretén belül szervezték meg, a környezettudatos nevelőmunka felelősének, Tóthné Németh Judit óvodapedagógusnak a koordinálásával. Az őszi almaszüretbe, a zöldségek
betakarításába ez alkalommal is bekapcsolódhattak a szülők.
A szép őszi időben gyakorlatban
figyelhették meg az óvodások szorgoskodását az érdeklődő óvodapedagógusok, de - a bemutatót követő
szakmai konzultáción - módszertani
tájékoztató meghallgatására és tapasztalatcserére is volt lehetőség.
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A házigazda, Pungur Béla lelkész úr köszöntője mellett üdvözlő beszédet mondott dr.
Tittmann János polgármester. Igét hirdetett Nagytiszteletű Máté László, az egyházmegye esperese. A hódoló szolgálat példája
ezúttal Ráday Pál volt, akiről Nagytiszteletű
Gerecsei Zsolt, az egyházmegye főjegyzője
tartott előadást.

Prevenció az
egészségért
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a Dorogi
ILCO Egyesület által szervezett
Prevenció az egészségért rendezvényre!
Előadások témája: Bélbetegségek, vizsgálati módszerek, szűrés fontossága.
Helyszín: Dorogi József Attila Művelődési Ház (Otthon tér 1.)
Időpont: 2019. 11. 30. (szombat) 10:00-15:00 óra
Megnyitó: 10:00
Dr. Nagy András Péter elnök, Magyar ILCO Szövetség
Dr. Tittmann János Dorog Város polgármestere
Richter Gedeon Nyrt.
Szakmai előadók:
Dr. Nagy Adrás Péter (Magyar ILCO Szövetség elnöke)
Dr. Rosario Susai Vijayaraj főorvos
Dr. Jankovich Mihály főorvos
Dr. Katona Márta Ph.d
Dr. Varga Győző főorvos
Menner Lászlóné főnővér
Bodó Ildikó Magyar Vöröskereszt dorogi terület vezetője
A Járási Népegészségügyi Osztály munkatársainak részvételével
ingyenes vércukor, koleszterin, tesztzsír mérésre lesz lehetőség.
Eszközforgalmazók termék bemutatója: Dansac, B Braun, Coloplast, Convatec, Mediszintech
TEGYÜNK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT! ELŐZZÜK
MEG A BETEGSÉGET!
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Testületi hírek

Közmeghallgatás

Dorog Város Képviselő-testülete az október 30-án megtartott
rendkívüli testületi ülésén az alábbi napirendről döntött

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november
28-án 15 órakor Közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Napirend:
A Dorogi Buzánszky Jenő stadion rekonstrukciója
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján
olvashatják.

Eltelt az első 50 év a
Zsigmondyban
Az őszi szünet elején folyatódott a Zsigmondy50 rendezvénysorozat a Nosztalgia pedagógus találkozóval. Lőrincz Lívia igazgatónő
ismertette az iskola történetét, fejlődését; korabeli képekkel idézte fel az eltelt időt. Méltatta az igazgatók és az itt tanító pedagógusok kiemelkedő munkáját, akik képesek voltak arra, hogy olyan
általános élet- és munkaszemléletet adjanak diákjaiknak, mellyel
sikeres az életútjuk. Az iskola bejárása után kötetlen beszélgetések zajlottak; mindenki újra otthon érezhette magát a Zsigmondyban.

A Közmeghallgatás napirendje:
1. Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése teljesítéséről
2. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi felújításairól, beruházásairól
3. Tájékoztató a 2020. évi tervekről
4. Egyebek
Dr. Tittmann János sk.

Kecskésné Patos Szilvia sk.

polgármester

jegyző

Fogadónapok
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester

és KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2019. november 28-án (csütörtök) 8-12 óra között,
JÁSZBERÉNYI KÁROLY alpolgármester 2019. november 27-én (szerda)
8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.

Képviselők fogadóórái

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BERNDT JÓZSEF önkormányzati képviselő elérhető: berndt.jozsef@
gmail.com
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi
Könyvtárban november 20-án és 27-én 16-17 óra között tartja fogadónapját. A képviselő elérhető: 30/520-9615
ERŐS SÁNDOR önkormányzati képviselő elérhető: 52sameros@
gmail.com
ÉBERHARDT GYÖRGY önkormányzati képviselő elérhetősége: 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:
timarkr@gmail.com

Tisztelt Dorogiak,
Dorogi Szervezetek!
Ezúton is felhívjuk figyelmüket, hogy várjuk méltatásokkal alátámasztott ajánlásaikat a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított és adományozott címekre, díjakra! Az
ajánlásokat 2019. november 18-án 12 óráig az emberieroforras@
dorog.hu e-mail címre juttathatják el vagy adhatják le személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében (hétfőn 1316 óra és szerdán 8-12, 13-16 óra között) az Emberi Erőforrás és
Hatósági Osztályra.
Köszönjük együttműködésüket!
Dorog Város Képviselő-testülete
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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-ös telefonszámon.
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő elérhetősége: molnaralbert52@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő elérhetősége: 70/908-5558.

Dorog levegőjének
minőségéről

A Környezetvédelmi Mérőközpont tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy létszámhiány miatt nem tudnak napi jelentéseket küldeni.
A határérték átlépésekkel kapcsolatban természetesen továbbra is
azonnali tájékoztatást kap a Polgármesteri Hivatal. November 5-ig
határérték túllépés nem történt Dorogon (a mért kéndioxid, nitrogéndioxid, szénmonoxid, ózon és ülepedő por tekintetében).
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Időutazás a
futókörösökkel

Éremeső Újfehértón

Igazi időutazáson vehettek részt azok, akik a Dorogi Futókörrel tartottak október 27-én. Az óraátállítás segítségével hajnali 2-kor indult
a több tucat futó az Otthon téri pályán, majd egy órás futás után hajnali 2-kor megérkeztek a futóligetbe.
Sokan kihasználták a rekortán burkolatú, kivilágított futókört az egy
órás futás során, de voltak, akik 7 km-es kört téve Dorogon, a Kálváriáról csodálták meg az alvó város fényeit.

Október 5-én a Fighting Kempo Pokorni Team Esztergom-kertváros
csapata, dorogi és sárisápi versenyzőket is felsorakoztatva Újfehértón
az Izsó Mihály Emlékversenyen mérette meg magát. A tanítványok 3
versenyszámban: full contact, submission és semi kempo kategóriában összesen 6 arany-, 5 ezüst-, és 2 bronzérmet szereztek.
Eredmények:
Bakk Eszter: 2 arany, 1 ezüst, Deák Ferenc: 2 arany, Ádám Erik:
2 arany, 1 ezüst, Ambrus Tamás: 2 ezüst, 1 bronz, Füle Ferenc: 1
ezüst, Jácint Krisztián: 1 bronz
Felkészítőik: Pokorni Gáborné, Pokorni Milán és Pokorni Gábor.

Győzelmi sorozatban a
Dorogi FC

2019 évi dorog városi
Tekebajnokság végeredménye
I. OSZTÁLY
1. DOROG I.
2. KÉK-CÉG
3. COMP-L
4. E K Ö
5. DÖNTÖGETŐK
6. ÁSZOK
7. I-PRO
8. KARTOGRÁFIA

21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
16
11
11
8
3
3

-

5
5
5
10
10
13
18
18

88:38
82:44
80:46
66:60
64:62
51:75
37:89
36:90

21455
20807
21074
20529
20240
20074
19671
18907

32
32
32
22
22
16
6
6

EGYÉNI ÁTLAGOK
(min. 10 játszott meccs)
1.

Budai Lajos

Dorog I. 11

271,09

2.

Karcz Jenő

Comp-L 20

260,60

3.

Varga Géza

Dorog I. 18

258,83

Pálmai Zoltán

Gransec 13

252,23

2.

Abonyi Gábor

Konecsni P.

21

3.

Gál Krisztián

Lendület 21

251,71

A bajnokság őszi szezonja hamarosan a végéhez ér. Jelenleg a 7. helyen várja a folytatást a Dorogi FC.

Körbetekerték a várost
a bringás fiestán
Bringás Fiestát szervezett október 12-én a Dorogi Kerékpáros Egyesület. Több tucat bringás tekerte körbe városunkat az őszi napon. A
kerékpáros felvonulás során a biztonságos közlekedésre hívták fel a
figyelmet, továbbá lezárták a 2019-es kerékpáros szezont.

EGYÉNI ÁTLAGOK
(min. 10 játszott meccs)
1.

November 3-án rendezték meg a Labdarúgó NB II 15. fordulóját. A
dorogiak 3-1-es győzelmet arattak Soroksáron, így zsinórban a harmadik mérkőzésüket nyerték meg a bajnokságban.

251,81

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester Főszerkesztő: Madarász Tímea; Tördelő: Sáska Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok Következő lapzárta: 2019. november 29. Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Meghívó

Dorog Város Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt
a Dorogi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának
jubileumi koncertjére,

2019. november 16-án 17 órára
a Dorogi József Attila Művelődési Házba.
Program:

130
éves

Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar fellépése

A DOROGI
BÁNYÁSZ
ZENEKAR

Meghívó

Dorog Város Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt
a Dorogi Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának
jubileumi koncertjére,

2019. november 16-án 17 órára
a Dorogi József Attila Művelődési Házba.
Program:

Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar fellépése
Karmester: Román Géza
Köszöntők

130 éves a Dorogi Bányász Zenekar - Dankó József szerkesztő
könyvbemutatója

Jubileumi koncertet ad a Dorogi Bányász Zenekar
Vezényel: Hoós Sándor

Közreműködnek: Lencsés Lajos oboaművész és a

Cantate Kórus - Karnagy: Kovácsné Fódi Krisztina

Karmester: Román Géza
Köszöntők

130 éves a Dorogi Bányász Zenekar - Dankó József szerkesztő
könyvbemutatója

Jubileumi koncertet ad a Dorogi Bányász Zenekar
Vezényel: Hoós Sándor

Közreműködnek: Lencsés Lajos oboaművész és a

Cantate Kórus - Karnagy: Kovácsné Fódi Krisztina

