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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Nyertes mû: a „Föld kincsei”
A „Föld kincsei” jeligéjû tervet választotta a dorogi kép- meglévõ medence és az új plasztika. A távoli nézet nem túl
viselõ-testület a beérkezett 36 szökõkút pályázatból a Kép- izgalmas, de a mû érdekessége, hogy megközelíthetõ, és ekzõmûvészeti Lektorátus javaslata alapján. A nyertes tervet kor láthatóvá válnak az élménygazdag plasztikai részletek.
Stremeny Géza szobrász készítette.
A tipegõk kihelyezése jó ötlet, 15 cm-es vízmélységnél nem
A lektorátus részérõl szakértõk Körösényi Tamás, Pál balesetveszélyes. Minden korosztály számára érdekes, szeMihály szobrászmûvészek, Wehner Tibor mûvészettörté- rethetõ mû jön létre. Gazdag plaszticitású, játékosan elbenész, illetve a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus részérõl szélõ kompozíció, ami a Dorog történetét meghatározó kõLeposa Zsóka mûvészeti fõtanácsadó voltak.
szénre is utal átvittebb, nem szájbarágó módon.
A szakértõk leírása szerint az eredeti medence feltöltésAz alkotást testközelbõl a 60. Bányásznap alkalmából
re kerül úgy, hogy mindössze 15 cm-es legyen a vízmély- csodálhatjuk meg majd az Otthon téren.
ség. A medence alját nagyméretû kavicsréteg borítja majd,
Stremeny Géza jutalma bruttó 1.000.000,- Ft.
ami télen is esztétikus látA Stremeny Géza 1937-ben
ványt nyújt. A kompozíció fõ
született. A Magyar Képzõelemét egy elliptikus alaprajmûvészeti Fõiskola elvégzése
zú világos mészkõ torony kéután 1962 és 1975 között színpezi. A gazdagon faragott
házak felkérésére, színházi
kõhengeren alulról fölfele
produkciókhoz maszkokat,
haladva, rétegenként, az egyfémtárgyakat, ékszereket készerûtõl az egyre bonyolulszített, majd 1975-tõl a 80-as
tabb élõ szervezetek képviseévek közepéig a plasztikus,
lõi mutatkoznak be. Ez az
mûvészi igényû cégérek ké„apokrif õstörténeti kõzetszítése vált dominánssá munminta” nem az egymásra rékásságában; a szobrászat, az
tegzõdött, különbözõ korú
ötvösség és az iparmûvészet
földtani rétegeket, hanem
anyagait és technikáit ötvözõ
azokat az élõlényeket jeleníalkotásait Budapesten, Gyuti meg, melyek óriási tömelán, Orosházán és SzentendA nyertes mû makettje
gébõl alakultak ki mai ásrén helyezték el. A funkcioványkincseink. A kõtömb narratív, játékos módon kalau- nális jellegû plasztikák mellett a 80-as évek közepétõl százol bennünket a földkéreg mélyebb rétegeibe és a földtör- mos megbízást teljesített: nagyméretû lemezdomborítások,
téneti korokba. A kõszén eredetére utaló, növényzetben dombormûvek, kõbõl faragott szobrok készültek mûhelyégazdag réteg kiemelt hangsúlyt kap a kompozícióban: a ben, kerültek közösségi rendeltetésû épületek belsõ terébe
többi réteghez képest mélyebben faragott és intenzívebb vagy köztérre. Az alapvetõen figurális, groteszk szemléletû
plasztikájú. A faragott torony a medencében elhelyezett mûveinek erénye a szellemes környezetbe illesztés, illetve az
lépõköveken megközelíthetõ, így a kompozíció közelrõl architektonikus adottságokhoz való alkalmazkodás (Postais megszemlélhetõ, körbejárható.
cégér, Orosháza; Szent Mór-emlékszobor, Pannonhalma). A
Alaposan átgondolt, érdekes koncepció, amely megszó- megbízásra készült munkák mellett mûvészetének erõteljes
lítja a nézõt. A tervben szépen kapcsolódik össze a víz, a ágazata a portrészobrászat.

FOGADÓNAPOK
2009 októberében a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester: 2009. október 15. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester: 2009. október 16. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ: 2009. október 16. péntek, 8-12-ig.
2009. október
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TESTÜLETI HÍREK
2009. szeptember 25-i képviselõ-testületi ülés
A két ülés közti események tájékoztatójából az alábbi
információkat tudták meg a képviselõk:
A Pataksori szennyvízcsatorna kiépítése az ütemtervnek megfelelõen folyamatban van. A temetõben a ravatalozó épületéhez kapcsolódóan a nyilvános illemhely kialakítási, illetve az épület külsõ homlokzat felújítási munkái befejezõdtek. A Zrínyi Ilona Általános Iskola un. „Katonaház” épülete tetõszerkezetének és homlokzatának felújítási munkái befejezõdtek. A Hantken M. utca - Rákóczi utca – Mária utca –és vasút által határolt terület, valamint a „Póni fogadó” melletti terület szabályozási terveinek elkészítése megkezdõdött.
A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok szerint nyári hónapokban a mért légszennyezõ anyagok kibocsátása
határérték alatti volt.
A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévõ mérõmûszerek (gázmintavevõ, szálló pormérõ)
által mért adatok alapján megállapítható, hogy nyáron az
ózongáz koncentráció érteke miatt a környezeti levegõ
minõsítése (az elõzõ hónapok tendenciáit követve)
szennyezett volt
A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/Ek irányelv szerint módosították az alábbi rendeleteket:
a) A város címer, zászló és névhasználatáról szóló rendelet
b) A közmûvelõdésrõl és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló rendelet
c) Dorog Város Ipari Park területének szabályozási és
építési elõírásairól valamint a területen folyó építési munkák engedélyezésérõl szóló rendelet
d) Dorog Város Ipari Park területének helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervérõl (DIP 2) szóló
rendelet
e) Dorog város homokvasúton túli lakóterület építési
szabályzatáról szóló rendelet módosítása
f) Helyi hulladékgazdálkodási tervrõl szóló rendelet
g) Talajterhelési díjról szóló rendelet
h) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérõl szóló rendelet
i) Dorog, Mária u. – Rákóczi F. u. – Hantken M. u. –
vasút által határolt tömb építési tilalmáról szóló rendelet
j) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
k) A távhõszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és
az áralkalmazás feltételeirõl szóló rendelet
Elfogadták Dorog Város közoktatási intézményeinek
beszámolóját a 2008/2009-es tanévrõl, a Dr. Magyar Károly
Városi Bölcsõde munkájáról szóló beszámolót.
Megszavazták Dorog Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének I. félévi teljesítését.
Módosították a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ szakmai dokumentációit, (házirend, megállapodás),
valamint az alábbi Intézményi alapító okiratokat:
a) Dorog Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
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b) Kincstári Szervezet alapító okiratának módosítása
c) Petõfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
d) Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
e) Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
f) Arany János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
g) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
h) Zrínyi Ilona Általános Iskola alapító okiratának
módosítása
i) Petõfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának
módosítása
j) Eötvös József Általános Iskola alapító okiratának
módosítása
k) Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde alapító okiratának módosítása
l) Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása (a módosítások elolvashatók az Arany János Városi
Könyvtárban).
Az Intézmények háza kialakításával kapcsolatban érvénytelenítették a korábbi hitel közbeszerzési eljárást, és
új pályázat kiírásáról döntöttek.
Dorog Város Képviselõ–testülete a 60. bányásznap évfordulója alkalmából kiírt mûalkotás pályázatának elsõ díját,
bruttó 1.000.000,-Ft-ot Stremeny Gézának ítéli a „Földünk
Kincsei” jeligével benyújtott munkájáért, egyben elhatározza, hogy fent nevezett mûvet állíttatja az Otthon térre.
2009. szeptember 11-i rendkívüli testületi ülés
A dorogi képviselõk elfogadták az egységes szerkezetbe foglalt Dorog Város Helyi Építési Szabályzatát,
mely a www.dorog.hu Pályázatok menüpontban olvasható.
Döntöttek a Szent László utca, az Ötház utca, a Sándor
utca és a Hunyadi utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményérõl (az Ötház utca esetében annak megépítésérõl). A munkálatokhoz szükséges összegre korábban a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz
nyújtott be a testület pályázatot. A négy pályázatból hármat, a Hunyadi utca kivételével támogatásban részesítettek. A Hunyadi utca felújítására 100 %-os önkormányzati
finanszírozás szükséges.
A munkálatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás
nyertese a Magyar Aszfalt Kft. lett, az ajánlatában szereplõ
mûszaki tartalommal, bruttó 98.940.001,- Ft ellenszolgáltatási díjért valamint a megajánlott teljesítési határidõvel,
késedelmi kötbérrel és garanciális idõvel.
A tárgyi munkák finanszírozása a következõk szerint
történik:
Közép-dunántúli Regionális fejlesztési Tanács TEUT
pályázati támogatása: 25.937.702,- Ft
Önkormányzati finanszírozás: 73.002.299,- Ft
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Vándor József szaléziánus szerzetes boldoggá avatása
2009. október 29-én Kubában, ünnepélyes keretek közt avatják boldoggá Vándor József atyát, aki
Wech József néven Dorogon született 1909. október 29-én, Wech
Sebestyén és Puchner Mária gyermekeként. A ferences szerzeteseknél kezdte tanulmányait. 1927-tõl
a szalézi rendben folytatta. 1932ben tett örök fogadalmat szerzetesként. Torinóban teológiát tanult,
1936-ban szentelték pappá. Június 12-én Dorogon volt új
misés. Közvetlenül szentelése után Magyarországról Ku-

bába küldték rendi elöljárói, ahol Wechrõl Vándorra változtatta vezetéknevét. Egy olyan társadalomban, ahol elterjedt a gyûlölet és az erõszak, õ a béke hõsies tanúja volt.
Hasonlított Szalézi Szent Ferencre: szelíd volt és türelmes,
óvatos és buzgó, bölcsen szolgálta a lelkek érdekeit, Don
Boscóhoz hasonlóan pedig az apostoli energia, a szegények iránti szeretet, a hit ereje és a csendes öröm jellemezték. 1979. október 8-án halt meg Santa Clarában, és pontosan 24 évvel késõbb, 2003. október 8-án kezdõdött meg
boldoggáavatási eljárása.
Október 29-én, boldoggá avatásának napján megemlékezünk róla 17 órakor a József Attila Mûvelõdési Házban,
melyre minden tisztelõjét szeretettel várunk!

Sikeres nap a sport jegyében
Remek hangulatban, nagy izgalmak közepette
rendezték meg a XII. SULISPRINT-SARPI FUTÁS utcai
futóversenyt. Az elsõ futamot, a felnõttek, középiskolások
és általános iskolások 4000 m-es számát Király Károlyné, a
Sarpi-Dorog Kft. személyügyi igazgatója indította
startpisztollyal már reggel fél kilenckor. Ezt követõen a
sportcsarnok környéke fokozatosan benépesült a
legkülönbözõbb korosztályú futókkal, illetve
szurkolóikkal.
Talán a legkiemelkedõbb színfoltja a rendezvénynek a
„Kézen fogva fut a család” elnevezésû versenyszám volt,
ahol az óvodások szüleikkel, testvéreikkel együtt
teljesíthették a távot.
Idén véradásra is volt lehetõsége annak, aki saját egészsége mellett másokéra is gondolt. Negyvenen adtak vért,
köztük kilenc új véradót regisztráltak, így sikeres volt ez
az akció is, melyet idén hagyományteremtõ szándékkal

rendeztek meg. A kora délután véget érõ rendezvény fotói és az eredmények a Petõfi iskola weboldalán tekinthetõk meg: www.petofi-dorog.sulinet.hu

Nap-Út hírek
A Nap-Út Alapítvány sikeresen pályázott az „Ifjúság
szerepe a település mindennapjaiban” címû projekt dorogi bevezetésére. A projekt célja, hogy az ifjúság társadalmi szerepvállalását ösztönözze. Az alapítvány elõször is
találkozókat szervez a település diákönkormányzataival,
hogy felpezsdítse az ifjúsági közösségeket.
A projekt elsõ része egy három napos csapatépítõ tréning volt augusztus végén, 13 fiatal önkéntesünkkel. Ismerkedés, stratégia alkotás, találkozók elõkészítése,
tervek,programok szervezése zajlott önismereti, kommunikációs gyakorlatokkal, emberjogi ismeretekkel, illetve
globalizáció kritikus játékokkal.
Ezután következik négy találkozó a dorogi iskolák diákönkormányzataival.
Október 10-én, szombaton lesz az elsõ találkozó a
Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola diákönkormányzatának tagjaival az EsztergomBúbánatvölgyben lévõ Ökoházban, ahol lesz aktív cselekvés (sziklakertépítés), társadalmi részvételrõl elõadás, beszélgetés az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület munkatársaival, illetve játékok.

2009. október

A projekt zárásaként pedig az összes dorogi iskola diákönkormányzata képviselteti magát egy kerekasztal beszélgetés keretében, hogy összegezzék tapasztalataikat,
összehangolják munkájukat, és összefogjanak érdekeik
képviseletére.
A projekt a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával valósul meg.
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Ajándék Wendlingenbõl
Szeptember utolsó péntekének reggelén újabb jelentõs
adományt kapott a Dorogi Szakkórház Dorog testvérvárosából a németországi Wendlingenbõl. A Dorog-Wendlingen
Baráti Egyesület vezetõjének Alexander Lencsésnek és barátainak lelkiismeretes munkájának eredményeként pénteken
12 kórházi ágy, 19 db matrac, 3 éjjeli szekrény, infúziós állvány, röntgen filmnézõ, ülõmérleg, gyógyszerszekrény, polcos állványok, valamint jelentõs mennyiségû ágynemû és
ágynemû huzat érkezett. A használt eszközök rendkívül jó
állapotban vannak, s azok még hosszú ideig fogják szolgálni
a Dorogi Szakkórház betegeinek ellátását. Intézményünk nevében ezúton is köszönjük a Dorog-Wendlingen Baráti Egyesület valamennyi tagjának áldozatkész segítségét!

Remekeltek az ifi labdarúgók a
nemzetközi házibajnokságon
A dorogi ifi focisták nyerték a „Mini Foci Eb”-t németországi testvérvárosunkban, Wendlingen am Neckar-ban. A
négy ifi csapat részvételével zajló torna apropója a 7,2 millió Euróból épült Sportpark ünnepélyes avatása volt. A
hatalmas sportcsarnokot Frank Ziegler polgármester adta
át szeptember 26-án. Az új sport- és szabadidõs létesítmény
négy sportpályát foglal magába, ezek közül egy mûfüves.
A kiszolgáló létesítmények is megfelelnek a legkorszerûbb
elvárásoknak. Az átadási ünnepség része volt az ifjúsági
labdarúgó torna, a két házigazda csapat, a wendlingeni és
az unterboihingen-i, és a két partner városi csapat, az osztrák Obermillstadt és a dorogi együttes összecsapásával. A
szombati osztályozó mérkõzések megnyerésével a mieink
döntõbe jutottak, és vasárnap is remekeltek, így elhozták a
kupát. A végeredmény: 1.: Dorogi SE, 2.: TV
Unterboihingen, 3.: SV Obermillstadt, 4.: TSV Wendlingen.
A sportolókat kísérõ hivatalos delegáció tagjai, Baranyai
Lõrinc alpolgármester és Wágner Zsolt képviselõ nagyon
elégedettek voltak az elért eredménnyel.

Felrakodás közben Wendlingenben

Frank Ziegler polgármester a gyerekekkel

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Crazy
Dance TSE. A várva várt bulin fotókkal és felvételekkel
emlékeztek vissza az eltelt idõre, majd örömtánc
kezdõdött, a táncegyesület teljes repertoárját
felvonultatva, hastánc és break bemutatóval. Vendégeket
is fogadtak Esztergomból, és Szlovákiából is. A bulit esti
disco zárta, de elõtte felvágták a szülinapi tortát.

Jó hangulatban ünnepelte a Dorogi Nyugdíjas Egyesület
megalakulásának 20, évfordulóját. Az ünnepi mûsort az
egyesület együttesei és tagjai adták az egyesület tagjainak.
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Végh Sándor szobrász lenyûgözõ fémdíszmûves
alkotásaiból nyílt kiállítás a Dorogi Galériában. A
tárlaton szembesülhettünk azzal, hogy ez az anyag
milyen sokoldalúan munkálható meg, és milyen
fantasztikus alkotásokat lehet belõle létrehozni. A
Kolozsváron született mûvész már húsz éve él
Magyarországon, tíz éve pedig Kesztölcön, ahol több
munkájával is találkozhatunk.
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„ A ZRÍNYI OVISOK EGÉSZSÉGÉÉRT ” ALAPÍTVÁNY ezúton mond köszönetet azoknak, akik adójuk 1% -nak befizetésével gyarapították számlánkat.
2009 évben: 427ezer Ft bevételünk keletkezett a felajánlásokból.
Támogatásukat köszönjük, a bevételt a Klímaszobánk mûködtetésére ( Somadrin sóoldat), korszerû
fektetõ ágyakra, a gyerekek egészségének megõrzését
támogató beszerzésekre, programokra ( pl: kirándulás, vitaminnap) szeretnénk felhasználni .
Ezúton kérjük további támogatásukat is, melyet elõre
is köszönünk !
Számlaszámunk: 63100112 – 11030836
Adószám: 18608854 -1 - 11
Nagy Józsefné, kuratórium elnöke

„Ne üljön otthon, ha a könyvtárában otthon lehet!”

XXXVIII. Megyei Könyvtári Hét
Az Arany János Városi Könyvtár programjai az Országos
„Nagyi” Könyvtári Napok keretében 2009. október 6-október 10. között, nemcsak az idõsebb korosztálynak:
2009. október 6. 11 óra: Gyógyító ételeink. Kökény
Mária természetgyógyász elõadása és a Menta biobolt
termékbemutatója a gyermekkönyvtárban.
17 óra: Idõs korban is fitten, fiatalosan! Hogyan tartsuk
karban ízületeinket? Dr. Tóth Noémi reumatológus elõadása és tanácsai a gyermekkönyvtárban.
2009. október 9. 17 óra: Vidám beszélgetés úti és egyéb
dilikrõl. Közönségtalálkozó Vadas Zsuzsával, a Nõk
lapja újságírójával.
2009. október 6-október 10.: Az alkotás és a gyûjtõszenvedély szép és érdekes momentumai.
Kaczmarczyk Jánosné gyönyörû kézimunkáinak,
Solymár Judit képeslap és úti emlék gyûjteményeinek kiállítása megtekinthetõ a könyvtárban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a könyvtár
dolgozói! Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 42.

FELHÍVÁS!

MEGHÍVÓ
A 20 éves a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE)
Minden kedves érdeklõdõt meghív ünnepi természetfotó-kiállításának megnyitójára, október 22-én (csütörtökön), 17 órától, a dorogi József Attila Mûvelõdési Ház
galériájába.
A barlangász-természetvédõk az elmúlt 20 év kalandos utazásainak legszebb felvételeit válogatták össze, „BARLANGOKTÓL A TÛZHÁNYÓKIG” címmel. Az országjáró
vándorkiállítás indító állomása lesz Dorog, ahol elõreláthatóan november közepéig látogatható a tárlat.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Papp-Váry Árpád
geográfus-kartográfus
A Magyar Földrajzi Társaság 2009-ben leköszönt elnöke
A belépés díjtalan!
A kiállítással egy idõben jelenik meg a BEBTE úti beszámolóinak gyûjtemény-kötete dr. Juhász Árpád ajánlásával. Az 50 db, színes és fekete-fehér fotókkal illusztrált útleírást (barlangtúráktól, a kárpáti és alpesi magashegységekben tett túrákon át az itáliai tûzhányókig vezetett expedíciókig) tartalmazó könyvet miden földrajz iránt érdeklõdõ figyelmébe ajánljuk. A kiadvány ára 3000 Ft, de a
kiállítás megnyitóján 2000 Ft-ért vásárolható meg.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A BEBTE ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-áról a szervezet számára
rendelkeztek. 2009-ben ez az összeg 497 066 Ft, amelyet ismeretterjesztõ tevékenységünkre, nyilvános programjainkra fordítunk!

MEGHÍVÓ
DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a
DOROGI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
tisztelettel meghívja Önt
a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban
2009. október 8-án 17 órakor kezdõdõ, az

Megunt, de még használható gyermek társasjátékokat, kártyákat gyûjtenek a gyermekkönyvtárban! Elõre
köszönik, ha a felajánló számára már “értéktelen” játékokat bárki eljuttatja számukra a Bécsi út 42-be.

ARADI VÉRTANÚK
emlékezetére rendezett ünnepségére

FELHÍVÁS

Irodalmi mûsor:
„Isten adta a szívet, lelket nekem”
- emlékezzünk a vértanúkra!

ÖRÖM KÖR – minden hónap harmadik hétfõjén
összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit... A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye. Az elsõ alkalom október 19én /hétfõn/ 16-18 óra között a gyermekkönyvtárban.
Védõoltások szerepe – elõadó: Dr. Kégel Eszter gyermekorvos. Tornát tart Nagy Józsefné óvónõ. „Cini,
cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika..” zenés, táncos
foglalkozás babáknak és mamáknak
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

2009. október

Köszöntõ: DR. TITTMANN JÁNOS
Dorog város polgármestere, országgyûlési képviselõ

Az összeállítást készítette és betanította:
Kovács Lajos
Ujvárosi Józsefné
Kovácsné Fódi Krisztina
Gödrösiné Hubácsek Judit
Közremûködnek a Zrínyi Ilona Általános Iskola
színjátszói, táncosai, tanárai és a Cantilena Kórus

20. évfolyam 9. szám
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

A dorogi József Attila Mûvelõdési Ház programelõzetese
Hérics Nándor festõ

„Zenészportrék”
címû kiállítása október 20-ig tekinthetõ meg
a Dorogi Galériában.
2009. október 11. 15 óra

Idõsek Világnapja

Színház bérlet!
A nagy sikerre való tekintettel a színházat
kedvelõknek a Körúti Színház bérletes elõadásait
ajánljuk:

A térségi nyugdíjas szervezetek találkozója és
gálamûsora a színházteremben.

2009. novemberében

Az ajándék gésa
címû darabot tekinthetik meg.
A fõbb szerepekben Tahi-Tóth László,
Beleznay Endre, Kautzky Armand.

2009. október 13.

Ifjúsági filharmónia
Sündörgõ Együttes: Népek zenéje. Szerb, horvát,
bunyevác, bolgár népzenei motívumok, dallamok.

2010. februárban
Neil Simon:

2009. október 22. csütörtök 15 óra.
Dorog, Hõsök tere

Mezítláb a parkban

Megemlékezés és ünnepi mûsor

címû vígjátékát láthatják.

az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója, és a Köztársaság kikiáltásának 20.
évfordulója alkalmából
Laczó András Bartók-Pásztory-díjas,
a Magyar Állami Operaház Aranygyûrûs énekmûvésze
és Sztankovics Béla,
a Magyar Állami Operaház gitármûvésze.
· 2009. október 24. 17 óra

A harmadik elõadás 2010. márciusban az

Én és a kisöcsém
címû zenés bohózat
Koltai Róbert rendezésében és fõszereplésével.
A három színházi elõadásra a bérlet 6000,- Ft-ba, a
szólójegyek 2500,- Ft-ba kerülnek.

Fúvószenekari hangverseny
Vendégzenekar: Musikverein Untergröningen
(Németország)
Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar
A belépés díjtalan!

A 2009/2010-es évad
gyermekszínházi bérlet
2009. október 6.: Kukori és Kotkoda.
A Szabad Ötletek Színháza elõadásában.
2009. november 10.: Diótörõ.
Elõadó a Nektár Színház.
2010. február 9.: Mesék Mátyás királyról a
Tihanyi vándorszínház tolmácsolásában.
2010. március 16.: Pán Péter. Elõadó: Fogi Színház
2010. április 13.: Piroska és a farkas.
A Hókirálynõ Színház elõadásában.

Filharmónia bérlet ismét!
A tavalyi évhez hasonlóan három komolyzenei elõadást
kínálunk közönségünknek a 2009/2010-es évadban.
November 16-án a Savaria Szimfonikus Zenekar
érkezik Dorogra.
2010. január 18-án a Kossuth-díjas Geiger György
trombita mûvész és Maros Éva hárfa mûvész elõadását
hallgathatják meg.
Március elsején Vukán György és a Budapest
Saxophon Quartett lép fel.
Az elõadások 18 órakor kezdõdnek. Bérletek 3600,- Ft-os
áron válthatók a mûvelõdési házban. Az elõadásokra
szólójegyek is kaphatók.
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Az elõadások 9 és 10-30-kor kezdõdnek.
A bérlet ára: 2000,- Ft, szólójegy: 500,- Ft.
A bérletigényeket kérjük a 33/521-000-ás
telefonszámon jelezni.
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