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TESTÜLETI HÍREK
2012. június 29.

A képviselõ-testület napirend elõtt elbúcsúztatta a Dr.
Mosonyi Albert Gondozási Központ Idõsek Otthona veze-
tõjét, Barlangi Katalint, aki kérte felmentését. Barlangi Ka-
talin értékteremtõ tevékenységével járult hozzá ahhoz,
hogy munkatársaival a város szociális intézményhálózatát
megtöltsék tartalommal, és így teremtették meg a szociális
szakma elismertségét Dorogon. Gazdag szakmai tapaszta-
latával, szolgálatkészségével kivívta munkatársai elismeré-
sét. Kreatívan gondolkodó, empatikus, példamutató veze-
tõje volt a gondozási központnak.

Szintén napirend elõtt adták át az „Év Köztisztviselõje”
címet is Marton Boldizsárnak, építéshatósági ügyintézõnek.

A napirendre térve elfogadták a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idõben hozott
döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl szóló tájékoztatót.
Módosították a 2012. évi önkormányzati költségvetésrõl és
a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletet, valamint a Dorog Város Polgármeste-
ri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

A Baumit út melletti terület erdõtelepítési határidejét 2013.
november 30-ig hosszabbították meg két nem szavazattal.

Visszavonták a Dorog Város Képviselõ- testülete 35/
2012.(III.30.) számú, és a 12/2012.(II.24.) számú határozatát.

Módosították a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Tár-
sulási Megállapodását az egészségügyi feladatok tekinte-
tében.

Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorogi Óvoda Ma-
gyar - Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív
iskolák fejlesztése pályázaton való részvételét támogatta.

Üres önkormányzati lakások értékesítését is jóváhagyták
egy tartózkodással.

Két nem szavazattal a testület a költségvetés bevételei és

kiadásai ütemkülönbségébõl adódó likviditási problémái
áthidalása céljára folyószámla hitel igénybevételét  ren-
delte el az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunán-
túli Régió Tatabányai Fiókjától. A hitel összege: 300.000.000.-
Ft, azaz Háromszázmillió forint. A hitel lejárata: 2012. de-
cember 21.

Véleményezték a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ
Közalapítványhoz benyújtott támogatási kérelmeket két
tartózkodással. „Megfelelõségi nyilatkozattal látták el a
következõ beérkezett pályázatokat:

1. Dorog Város Önkormányzat (Útszakaszok gépi erõvel
történõ tisztítása)

2. Dorog Város Önkormányzat (Zöldfelület fenntartási
és felújítási munkák elvégzése)

3. Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi
Egyesület (12. Vakációnyitó Környezettudatos Játszónap).

Dorog Város Egyesített Sportintézményének jelenlegi
vezetõje Egri Tibor 2012. augusztus 31-i hatállyal kérte
megbízásának közös megegyezéssel való megszûntetését,
ezért új intézményvezetõi pályázatot írtak ki.

A képviselõk Dorog város belterületén lévõ Fenyõ utca
nevét 2012. július 15-i hatállyal Fenyõfa utca névre nevezi át.

A testülete javasolja a Magyar Energia Hivatalnak, hogy
a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árát, valamint a
lakossági felhasználásnak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhõszolgáltatás legmagasabb lakossági árára vo-
natkozó javaslatát úgy alakítsa ki, hogy azok a lakossági
terhek csökkentését szolgálják.

Dorog Város Képviselõ-testülete – határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonnyal - 2012. július 1-tõl   öt évre,
2017. június 30-ig terjedõ idõszakra megbízza  Tóthné Sza-
kács Ildikót a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ ve-
zetõi feladatainak  ellátásával.

Elfogadták a testület 2012. II. félévi munkatervét.

FOGADÓNAPOK
2012  szeptemberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. szeptember 27. (csütörtök) 800-1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. szeptember 27. (csütörtök) 800-1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. szeptember 27. (csütörtök) 800-1200 óráig.

ÉV EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓJA:

DR. IVÁNYI PÁL

Dr. Iványi Pál nõgyógyász szakorvos több évti-
zede a dorogi betegellátást szolgálja. A javaslatte-
võk és munkahelyi vezetõi szerint mind szakmai
felkészültsége, mind emberi hozzáállása alapján az
elismerésre méltó egészségügyi dolgozók közé tar-
tozik.

Több évtizedes munkássága során jó kollegiális
kapcsolatot alakított ki mind a szakorvos kollégák-
kal, mind a szakdolgozókkal, mind az intézmény
vezetõivel, és a mai napig az intézményvezetés
megbízható partnerének bizonyul az alapszakma-
ként kötelezõ nõgyógyászati szakrendelés mûköd-
tetésének biztosításában is.

Dr. Iványi Pál nõgyógyász szakorvos több évti-
zedes kiemelkedõ munkásságának elismeréseként
vehette át az Év Egészségügyi Dolgozója Díjat.

A Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat az iskolakezdésre gondolva segítségüket
kéri. Amire szükségük lenne: iskolai füzetek, tollak,
ceruza, színes ceruza, tolltartó, iskolatáska. Ezen kí-
vül nagy szükségünk lenne felnõtt méretû eldobha-
tó pelenkára, ha valahol esetleg fölöslegessé vált.

Köszönettel: Tóth Jánosné intézményvezetõ
Információ: Dorog, Hantken Miksa utca 8. Tel.: 33/ 431-170
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Marton Boldizsár 1954. december 13-án született Doro-
gon. Általános iskolai tanulmányait Tokodon végezte. Érett-
ségi vizsgát a gyõri Hild József Építõipari Szakközépisko-
lában tett 1973-ban.

Elsõ munkahelye a Komárom Megyei Állami Építõipari
Vállalat nyergesújfalui építésvezetõsége volt, ahol techni-
kusként dolgozott.

1974-ben felvételt nyert az Ybl Miklós Építõipari Mûsza-
ki Fõiskola Építõipari Karának Magasépítési Szakára. 1977.
július 7-én magasépítési üzemmérnök diplomát szerzett.

1977. szeptember 1-jétõl az akkori Dorogi Szénbányák
Szolgáltató Üzemében dolgozott.

Elõször elõkészítõ volt, majd az építésvezetõi feladatokat
végezte.

1991–1992 között az esztergomi Városgazdálkodási Vál-
lalat Építõipari Kft. ügyvezetõi feladatait látta el.

A közigazgatásban 1992. október 1-jétõl dolgozik.
Tokod Nagyközség Polgármesteri Hivatalában a mûsza-

ki ügyintézõ munkakör ellátására nevezték ki. A községi
beruházásokkal, községgazdálkodással, valamint a birtok-
háborítással kapcsolatos ügyek tartoztak hozzá.

1993. szeptember 23-án közigazgatási alapvizsgát tett.
1997. április 19-tõl Sárisáp Község Polgármesteri Hivata-

lában helyezkedett el. Feladata a jegyzõi és polgármesteri

AZ ÉV KÖZTISZTVISELÕJE: MARTON BOLDIZSÁR
hatáskörû mûszaki, valamint községgazdálkodási ügyek
intézése volt.

1998. január 1-jétõl eleinte Sárisáp, Dág, Úny és
Máriahalom községek kiemelt építéshatósági munkakörét
látta el, majd Sárisáp község kiemelt építéshatósági ügyeit
intézte. A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hi-
vatal kijelölése alapján Dorog és Esztergom városok na-
gyobb engedélyezési feladatait (pl. dorogi uszoda, demens
otthon, mentõállomás, esztergomi élményfürdõ) is ellátta.

2004. április 15-én sikeres közigazgatási szakvizsgát tett.
2007. március 1-jétõl a dorogi Polgármesteri Hivatal hatá-

rozatlan idõre kinevezett köztisztviselõje, ahol építésható-
sági ügyintézõi munkakörben dolgozik.

Ismeretei szinten tartásához, illetve továbbfejlesztéséhez
szükséges továbbképzéseken rendszeresen részt vesz.

A hivatal köztisztviselõivel és az ügyfelekkel jó a kapcso-
lata.

1980-tól magántervezõként is tevékenykedik a végzettsé-
gének megfelelõ területeken..

Munkáját hosszú idõ óta lelkiismeretesen, pontosan, a
lakosság megelégedésére végzi.

2011. június 3-án 35 év közszolgálati jogviszonya alapján
jubileumi jutalomban részesült.

Mélyen megrendülve fogadtuk a hírt, hogy hosszan tar-
tó súlyos betegségben 74 éves korában elhunyt Ingrid
Stetter.

Akik csak ismertük õt, tudjuk, hogy kivételes személyi-
ség, kitûnõ ember volt.

1975 óta megszakítás nélkül tagja volt Wendlingen város
képviselõ-testületének, éveken keresztül
volt a város alpolgármestere, az oktatás és
a kultúra ügyét mindig szívén viselte.

1973 és 2003 között a Robert Bosch Gim-
názium angol, német, történelem szakos
tanára volt. Pedagógusként igen fontos
volt számára a különbözõ iskolák közötti
diákcsereprogram, az egyesült Európá-
ban nagy jelentõséget tulajdonított a fia-
talok találkozásának. Éppen ezért szerve-
zett diákcserét Angliával, az Egyesült Ál-
lamokkal, és Magyarországgal. Szívügyé-
nek tekintette a a dorogi Zsigmondy
Gimnázium és a wendlingeni Robert
Bosch Gimnázium, valamint a Johannes
Kepler Reáliskola közötti cserekapcsola-
tot. Az õ általa elindított diákcsere kere-
tében igen sok dorogi és környékbeli diák
tölthetett 2 hetet Németországban, ahol gyakorolhatta a
tanórán tanult nyelvet és szerezhetett új barátokat. Hitte és
vallotta, hogy a tolerancia és a nyitottság közvetítése a leg-
fontosabb és ezt meg kell tanítanunk tanítványainknak.

40 éven keresztül volt tagja a CDU-nak (Kereszténydemok-
rata Unió), hosszú éveken keresztül a wendlingeni frakció

Ingrid Stetter emlékére
vezetõje volt. Az hogy Wendlingen iskolaváros lett, köszön-
hetõ többek között neki is. A Városi könyvtár, a köngeni Ze-
neiskola támogatását,a bevándorló családok  német tanítását
haláláig fontosnak tartotta.

A Dorog -Wendlingen Baráti Egyesület alapító tagja volt,
és elnökségi tagként sokat dolgozott a testvérvárosi kap-

csolat létrejöttén, fontos szerepe volt az
elõkészítésében. Tevékenysége a két vá-
ros partnerkapcsolatát hosszú távon
meghatározta. Városunkért folytatott te-
vékenységét nagyra becsüljük.

Munkatársaitól és persze önmagától is
sokat követelt, elképzelései gyakran
megelõzték korát, emiatt gyakran ütkö-
zött értetlenségbe.

Közös munkánk 1994-ben kezdõdött,
amikor is az elsõ diákcserét szerveztük,
projekteken dolgoztunk együtt. Azóta ál-
landó kapcsolatban álltunk, a legutolsó
idõkig, nem veszítettük el egymást szem
elõl. Kapcsolatunk már nem csak a diák-
cserére szorítkozott, hanem családi, ba-
ráti kapcsolattá fejlõdött.

Az együtt töltött szép élmények Ing-
rid halálával még nagyobb jelentõséget kapnak.
Wendlingen, de Dorog érdekében tett tevékenységei is
elévülhetetlenek.

Emlékét méltóképpen megõrizzük!
Kolonics Péterné

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

4 23. évfolyam 7. szám  2012. augusztus

A jutalom: utazás Belgrádba!

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szak-
középiskola 9 tanulója- Balázs Judit, Scheer Luca, Var-
ga Péter, Lusztig Regina, Vizi Franciska, Hajós Imre,
Pál Gábor, Riedling Regina, Tittmann Roland és felké-
szítõ tanáruk  Bartlné Maschl Ágota nyerte el az Embe-
ri Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett ver-
seny négy napos jutalom utazását. Az országos pályá-
zatot a Nándorfehérvári diadal (1456.július 22.) ötszáz-
ötvenhat éves jubileuma alkalmából írták ki. A pályá-
zat során egy hírportált kellett készíteni, ahol bemutat-
ják a korabeli eseményeket. Az elkészült pályamûvek
közül iskolánk tanulóinak munkája a legjobbak között
volt, ezért utazhatnak szárnyashajóval Belgrádba (az
egykori Nándorfehérvárra).  Az elkészült pályamû a
http://195.199.227.210/dokhtml/hunyadi linken megte-
kinthetõ.

- Réz -

Pedagógus képzés
a Zrínyi Iskolában

„Pedagógus képzés a Zrínyi Iskolában (a pedagógi-
ai kultúra  korszerûsítése, pedagógusok új szerepben)
nevû, 6.716.350.- Ft értékû, TÁMOP – 3.1.5-09/A/2-
2010-0385 számú pályázaton a DOKI Zrínyi Ilona Álta-
lános Iskolából két kolléga Kovácsné Fódi Krisztina és
Molnár Klára vett részt. Mindketten a Közoktatási Ve-
zetõképzõ és Továbbképzõ Intézet Holland-Magyar Ve-
zetõképzõ Programjában tanultak az Intézet által szer-
vezett pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú
továbbképzési szakon.

A két kolléga a négy féléves képzés után 2012. június 11-
én sikeres államvizsgát tett!

Az intézmény dolgozói nevében gratulálunk nekik!
Ködös Endre Levente

projektmenedzser
 

Programajánló

LENT ÉS FENT - LENT ÉS FENT - KALANDNAP
Barlangtúra és vitorlázórepülés 2012. szeptember 16.(va-

sárnap)
A  Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi
Egyesület (BEBTE) az Aero Club Esztergom Vitorlázóre-
pülõ Szakosztályával közösen kalandnapot szervez.
Program: Barlangtúra a Sátorkõpusztai-barlangban, majd
vitorlázórepülés az esztergomi repülõtéren
Ráadásprogram: Az autóbuszt igénybe vevõk hazafelé a
BEBTE  Únyon létrehozott ásványkiállítását is megtekint-
hetik.

LÁTOGATÁS A NYÍREGYHÁZI VADASPARKBA
2012. szeptember 29. (szombat)

Családi programunkra várunk minden érdeklõdõt. Ma-
gyarország talán leglátványosabb és legkorszerûbb
vadasparkjába, Nyíregyházára látogatunk. A programot
sóstói termálfürdõzéssel koronázzuk meg.
Jelentkezési határidõ: augusztus 31.

TÚRA A SZLOVÉN-KARSZTRA
2012.október 4-7. (csütörtök – vasárnap)

Látogatás Szlovénia hazánkban kevésbé ismert felszíni és
felszín alatti karsztjelenségeihez Ponor, dolina, polje, uvala.
Sokaknak ismerõsen hangoznak ezek az elnevezések.
De honnan is származnak ezek a kifejezések? Nos, a Szlo-
vén-karsztról, a Karszt-hegységbõl. Ide szervezzük októ-
ber eleji (okt. 4-7.) szakmai kirándulásunkat.
A program: ismerkedés a barlangokkal, karsztjelenségek-
kel. Olyan területeket és barlangokat járunk be, amelyek
kevésbé ismertek idehaza; Így többek között megismerke-
dünk a Cerknice-polje nevezetességeivel (víznyelõk,
katavotrák), a Rakov Skocian szurdokvölgyével, a Planina-
polje zsombolyaival, átmenõbarlangjaival. Csónaktúrát
teszünk a Planina-barlangban, és betekintünk egy varázs-
latos lovagvár kulisszatitkaiba (Predjama).

Bõvebb információ és jelentkezés: Lieber Tamás (+36-20/
396-7386) www.bebte.hu

Ebben az évben is nagy sikerrel rendezte meg
az Arany János Városi Könyvtár az Ünnepi Könyvhét

eseményeit

A III. Kosbor-Közösségek ünnepe ismét csúcsot döntött.
A krumlis ételek jegyében megrendezett programsorozat

óriási érdeklõdés mellett zajlott
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Az Anyatej világnapja

A Dorogi Védõnõi Szolgálat 2012. július 24-én tartotta
rendezvényét az Anyatej Világnapja alkalmából a Petõfi
óvodában, ahova tartalmas programokkal várták az anyu-
kákat és gyermekeiket, valamint a családtagokat. Az össze-
jövetel célja, hogy hangsúlyozzák az anyatejes táplálás fon-
tosságát, illetve a kisgyermekes családok ismerkedhesse-
nek, tapasztalatokat cserélhessenek.

1993 óta Magyarországon is ünnepeljük augusztus else-
jén az Anyatej Világnapját.

A védõnõk kezdeményezésével évrõl-évre együtt ünne-
pelhetjük és köszönthetjük azokat az édesanyákat, akik
saját gyermekeiket szoptatták és esetleg mások gyermekei
számára is tudtak anyatejet biztosítani.

Ma már tudjuk a szoptatás nem csak biológiailag fontos,
de lelkileg is sokkal szorosabb baba- mama kapcsolat ala-
kul ki szoptatás során.

62. BÁNYÁSZNAP
2012. szeptember 1-2.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,
IPARMÛVÉSZEK, KÉZMÛVESEK!

Dorog város Önkormányzata, a város hagyomá-
nyait ápolva, minden év szeptemberének elsõ hét-
végéjén megrendezi a Bányásznapot. A rendezvény
mindig nagy érdeklõdésre tart számot, a két nap alatt
több ezer látogató vesz részt a minden korosztályt
kielégítõ programokon.

A város törekszik arra, hogy évrõl évre egyre szín-
vonalasabb választékkal álljon az ide látogatók ren-
delkezésére.

Ebben nagy szerepük lenne a nép- és iparmûvé-
szeknek, kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal to-
vább emelnék a rendezvény színvonalát.

Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmû-
vész, kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a ki-
települést Dorog Város Önkormányzata térítésmen-
tesen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!

Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen
a József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Ott-
hon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
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MEGHÍVÓ
62. Bányásznap – 2012. Dorog

augusztus 27. hétfõ

1300 A Bányaipar dolgozóinak és nyugdíjasainak
köszöntése a József Attila Mûvelõdési Házban

augusztus 30. csütörtök

Központi Bányásznapi ünnepség, Eger

augusztus 31. péntek

1400 Temetõi koszorúzás Dorogon
1600 Század/vég – Balla András fotómûvész

kiállításának megnyitója a Dorogi Galériában
1700 Zenés felvonulással kezdõdik

a bányásznapi népünnepély

szeptember 1. szombat

  600 Zenés ébresztõ
  900 Hagyományos bányásznapi koszorúzások

a bányász emlékmûveknél
1000 Ünnepi megemlékezés

a József Attila Mûvelõdési Házban
90 éves a Szent  Borbála  Kórház
Köszöntõt mond: Dr. Tittmann János polgármester
Kórháztörténeti elõadások:
– Dr. Pák Gábor:  A belgyógyászati betegek  korszerû

ellátása Dorogon, 1970-1999
– Dr. Dávid Dezsõ:A reumatológiai osztály

megalakulása és mûködése Dorogon, 1976-2000
– Dr. Varga Gyõzõ:

Porladó romkórházból szakkórház
– Dr. Zsembery Dezsõ: A kórház, a szakorvosi

rendelõintézet és a gyógyszertárak története
Dorogon 1922-2012, címû könyv bemutatása

1500-2400  Szórakoztató programok a Jubileum téren
Mutatványosok, kirakodóvásár, vidámpark, utcabál

2100 Tûzijáték

szeptember 2. vasárnap

1500 XI. Térségi Mazsorett Találkozó és felvonulás
Útvonal: Penny Market–Bécsi út–Mária út –
Köztársaság út–Otthon tér

1600-2200 Mazsorett csoportok bemutatója,
szórakoztató programok a Jubileum téren
mutatványosok, kirakodóvásár, vidámpark, utcabál

A rendezvénysorozaton közremûködnek: Dorogi Amatõr
Mûvészeti Csoportok, Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális

Egyesület Bányász Zenekara, Fekete Gyémánt Dorogi
Mazsorett Csoport, Mogyorósbányai Fúvószenekar
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36. Nemzetközi Kórustalálkozó
2012. szeptember 7. (péntek) 17.30 óra

Gisundkoret Silsand-Lenvik (Norvégia)
SZIVÁRVÁNY Énekkar Párkány (Szlovákia)

Közremûködnek:
Csokonai Müv. Közp. Tavasz Nõikara Budapest

Ferencvárosi Herz Férfikar Budapest
Vox Hungarica Nõikar Budapest

Kalevala Kórus Budapest

A kultúra és közélet iránt érdeklõdõk találkozhattak
Hérics Nándor Csepeli képeivel és Kuncze Gábor frappáns

véleményeivel

Az idei ÁSZ tábor négy remek elõadással lepte meg a
dorogi közönséget. Aki lemaradt a második turnus

elõadásai augusztus 14-én nézheti meg

SZÍNHÁZBÉRLET
A 2012-2013-as évadban ismét meghirdetjük bérletes elõ-
adásainkat a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban. Há-
rom kitûnõ darabot kínálunk kedves közönségünknek.

2012. november 5. 19.00 óra
NÉGY FÉRFI GATYÁBAN

Ha négy nõ él egy lakásban, abból béke sose lehet! Mert ha
a háztulajdonosnak a példának okáért mondjuk táviratot
van kedve feladni, biztos, hogy az albérlõknek, de még a
szobalánynak is kedve szottyan ugyanazt megtenni…
Szereplõk: Fodor Zsóka, Straub Péter, Beleznay Endre, Böröndi
Tamás, Balázs Andrea, Fogarassy Bernadett, Straub Dezsõ,
Nyertes Zsuzsa.

2013.február 25. 19.00 óra
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI

Zenés vígjáték, melyben Dr. Sáfrány ügyvéd legszívesebben
válóperes ügyeket vállal: ügyfelei fõleg tehetõs asszonyok,
akik vagy válni akarnak, vagy pont ellenkezõleg, nem akar-
nak válni. Az ügyvéd bármire kész egy jó perért, szenve-
déllyel ûzi szakmáját-ha már õ maga nem válhat el a feleségé-
tõl, legalább mások szabadulhassanak a házasságuktól.
Szereplõk: Fogarassy Bernadett, Harmath Imre, Straub Dezsõ,
Csala Zsuzsa, Straub Péter, Oszter Alexandra, Bodrogi Attila,
Fogarassy András, Benedek Gyula, Ullmann Krisztina.

2013. március 25. 19.00 óra
A SZERELMES NAGYKÖVET

Az USA londoni nagykövete a fõváros környékén remek és
kényelmes villában éldegél. Egy nyugodtnak ígérkezõ hét-
végén megkísérli eltávolítani családját azzal az ürüggyel,
hogy „tárgyalásra is alkalmas” golfpartira kell utaznia Skóci-
ába. Ám kiterjedt családja és azok partnerei is úgy tudják,
hogy üres lesz a ház és… hogy ki-kivel és mikor érkezik
ugyanazon célból, ezt az elõadáson láthatjuk meg.
Szereplõk: Straub Dezsõ, Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa,
Farkasházi Réka, Iván Ildikó, Böröndi Tamás, Straub Péter,
Beleznay Endre.

A bérlet ára: 6.900.- Ft, Jegyár: 2.700.- Ft
Bérleteket és jegyeket október 1-jétõl a dorogi József Atti-
la Mûvelõdési Házban lehet vásárolni, illetve elõjegyezni
a 33/521-000 telefonszámon.

KÖNNYÛ NYÁRESTI
MUZSIKA

2012. augusztus 19-én 18-22 óráig
a Zenepavilonban

Játszik:
Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület

BÁNYÁSZ ZENEKARA
és

a Sváb party

Vezényel:
Zagyi István

Közremûködik a
Fekete Gyémánt Mazsorett Együttes
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Szépszámú közönség elõtt került sor az NB III. Duna
Csoport 2011-12. évi bajnokságának utolsó hazai mérkõzé-
sére a Törökbálint csapata ellen. A hazai csapatot nagy öröm-
ujjongással fogadta a lelkes szurkolótábor. Zengett a hang-
szórókból a régi idõbeli induló – Hajrá Dorog, bányászfiúk
ti lesztek a bajnokok!  Igen így szól a dal is, és ezt nyomatéko-
sította a szurkolótábor elõtt kifeszített nagybetûs felirat.
Pedig valójában már eldõlt, hogy csapatunk a második
helyen végzett két fordulóval a bajnokság elõtt. Jó volt hal-
lani ezt, mert az út, melyet megtett ebben a bajnokságban a
fiatal csapat, feledtette a több éves szorongást – kiesünk,
talán valahogy bent maradunk. A csapat a fiatal edzõvel,
Miskei Attilával és a fõtámogatóval, Mayer Lászlóval azt a
jelszót tûzte ki célul, - ne csak dicsõ múltunk, hanem jö-
võnk is legyen! Fogjunk össze csapat, vezetés, szurkolók!
Az összefogás megtörtént, ha nem is a bajnoki cím, a törek-
vés, a játék, az eredmény igazolta, ha képletesen is az össze-
fogás eredményét, ami pedig így szól: nekünk ti vagytok a
bajnokok.

A mérkõzésen biztos dorogi gyõzelem született, a félidei
1-1 után a második félidõben sziporkázott a csapat, a vég-
eredmény 4-1 lett. A bírói sípszó után ellepte a játékteret a
szurkolók hada, akik a játékosokkal együtt kört alkotva öröm-
táncot jártak. Lelkes ünnepléssel, petárdákkal folyt az öröm-
tánc, majd Becker Gyula a Budapesti Labdarúgó Szövetség
fõtitkára egyenként szólította a játékosokat, vezetõket és akasz-
totta a nyakukba a szalagos ezüstérmet. A szurkolók pedig
minden egyes név hallatán nagy tapssal fogadták az elisme-
réseket. Felejthetetlen percek voltak ezek. A kezdõrúgást ezen
a mérkõzésen Kiss László, a szakosztály ügyvezetõje végezte

DOROGI SPORTKÉPEK
Nekünk ti vagytok a bajnokok!

el kis unokájával nagy taps közepette. De hátra volt még egy
mérkõzés, mely Biatorbágyon került sorra a sok dorogi szur-
koló jelenlétében és amelyen magabiztosan 2-0 arányú gyõ-
zelemmel zárta a Dorogi  FC a bajnoki évadot.

Az évzárón kihirdette Miskei Attila vezetõedzõ, hogy
találkoznak július 17-én a szokott idõpontban és elkezdik
a felkészülést az új bajnoki évadra.

Mindezek után néhány számszerû adattal támasztjuk
alá az elmúlt bajnokság eredményeit:

Lejátszott 30 mérkõzés, 20 gyõzelem, 8 döntetlen, 2 ve-
reség, 51 rúgott és 14 kapott gól, összes pontszám 68. Ez az
eredmény 75,5 %-os teljesítményt igazol!

Az 51 gól szerzõi a következõd játékosok: Vígh Á. 9 gól,
Nász Szilárd 8 gól, Sebestyén 7 gól, Szabó P. 6 gól, Tóth 4
gól, Kinyik 3 gól, Sándor, Héray, Faragó, Máj, Kopányi 2-2
gól, Sibalin, Janetka Ambrus 1-1 gól, és végül 1 öngól.

A közel 150 fiatalt foglalkoztató utánpótlás eredményei
az alábbiak: U-19  5. hely   44 pont.  Edzõ: Bodó László. U-
17  6. hely  44 pont . Edzõ: Fûr István. U-15  5. hely  57 pont.
Edzõ: Varga János. U-l3  12. hely 25 pont  Edzõ: Csapó
Károly. U-12  3. hely  30 pont  Edzõ: Séffer Péter. U-11, U-9,
és U-7 csapatok a Bozsik programban szerepeltek, meghí-
vásos mérkõzéseken. Edzõ: Szabó Ferenc testnevelõ tanár.

Utánpótlás csapataink az MLSZ NB II-es osztályának
utánpótlás bajnokságában szerepeltek.

A Labdarúgó Szakosztály a 2011-12-es bajnoki évadot
úgy a felnõtt, mint az utánpótlás korosztályokban jól vé-
gezte, a fiatalok szépen fejlõdtek és többen az ifjúsági csa-
patból a felnõtt csapat keretéhez tartoznak.

Göb Sándor

Dobogón a világbajnokságon
A dorogi érdekeltséggel is bíró Esztergom-kertvárosi

Fighting Kempo Klub három versenyzõje is tagja volt a 34
fõs magyar küldöttségnek, akik július 3. hetében részt vehet-
tek a Horvátországban Varasdon rendezett WKF kick box
világbajnokságon. A nagyszabású megmérettetésen 5 konti-
nens 32 ország több mint 600 versenyzõje indult. A három
helyi versenyzõ a dobogón végzett a hatalmas mezõnybõl.

Eredmények: Szendrei Rebeka 14 évesen az U18-as kategó-
riában light contact-ban 3. helyet, kick light-ban 2. helyet
szerzett. Pokorni Milán a felnõttek között K-1-ben, 81 kg-ban
a 3. helyen végzett. Pokorni Ádám szintén a felnõtt mezõny-
ben, K-1 91 kg-ban a 2. lett. Edzõjük: Pokorni Gábor

Elbúcsúzott a technikai vezetõ
A Dorogi FC technikai vezetõje, Kiss László tizennégy évi
munka után adta át helyét utódjának. A Törökbálint elle-
ni mérkõzésen búcsúzott a csapattól, a „nagy családjától”
egy nem mindennapi kezdõrúgással, amit kis unokája és
felesége társaságában hárman együtt végeztek el.
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DEBRECEN, 2012. április 19. – Orbán Viktor miniszterelnök, Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere és Bogsch
Erik, a Richter Gedeon Részvénytársaság vezérigazgatója ünnepélyes keretek között avatta fel a gyógyszeripari társa-
ság új, 25 milliárd forint beruházással épült Biotechnológiai Üzemét Debrecenben. A korszerû létesítményben elõször
emlõssejtek felhasználásával klinikai vizsgálathoz szükséges mintákat, majd 2014-tõl humán betegségek kezelésére
szolgáló, biológiai módszerekkel elõállított gyógyszereket, rákellenes és krónikus gyulladások elleni fehérjéket és
antitesteket gyártanak majd.

Biotechnológia: a jövõ útja
Üzemavatás Debrecenben

„A Richter stratégiai célja egy olyan komplex és versenyké-
pes biotechnológiai termékvonal létrehozása, amelynek segítsé-
gével magas hozzáadott értéket képviselõ készítményekkel bõ-
vítheti termékportfólióját. A debreceni üzemmel versenyképessé
vált a biotechnológiai gyártás, ami a magyar biotechnológiai
stratégia megvalósítását is elõsegíti és hozzájárul Magyaror-
szág versenyképességének növeléséhez is” – mutatott rá a be-
ruházás jelentõségére Bogsch Erik vezérigazgató.

A Biotechnológiai Üzem megfelelõ infrastruktúrával el-
látott, könnyen megközelíthetõ ipari övezetben, kormány-
zati támogatással valósult meg. A Richter a beruházás megva-
lósításához egyedi kormánydöntés keretében 1,384 mrd fo-
rint állami támogatást kapott, amely összeg teljes körû folyó-
sítása 2012. december 31-ig bezárólag megtörténik. A 25 mil-
liárd forintos beruházás fokozza az észak-alföldi régió regio-
nális versenyképességét. A minimális környezetterheléssel
mûködõ üzemben kezdetben klinikai vizsgálathoz szüksé-
ges mintákat fognak elõállítani. A piacon is megjelenõ, rend-
kívül magas hozzáadott szellemi és technológiai értékkel bíró
termékek gyártása elõreláthatóan 2014-ben kezdõdik. Ezek a
gyógyszerek bioreaktorokban tenyésztett emlõssejtek fehér-
je termékei, például rákellenes és krónikus gyulladások el-
leni antitestek.

Az üzem megfelel a legmodernebb nemzetközi gyógy-
szergyártással kapcsolatos minõségi, biztonságtechnikai és
környezetvédelmi elõírásoknak. A beruházással 120 új
munkahelyet hozott létre a Richter magasan kvalifikált szak-
emberek számára, akik felkészítése évekkel ezelõtt meg-
kezdõdött a Debreceni Egyetemmel közösen.

A gyógyszeriparban a hagyományos innovációs lehe-
tõségek beszûkülése, az egyre erõsebb generikus verseny

abba az irányba mutatnak, hogy a hosszú távon gondolko-
dó vállalatok számára létkérdés az olyan új területeken
való jelenlét, mint a biotechnológia. A Richter több mint
negyven éve alkalmaz biotechnológiai eljárásokat. Mind a
fejlesztésben, mind a gyártásban komoly tradíciókkal és
szakembergárdával rendelkezik, a régió legjelentõsebb vál-
lalati innovációs bázisa. A Társaság a régióban a legtöbbet
– árbevételének átlagosan 10 százalékát – fordít K+F-re,
2011-ben 28,7 mrd Forintot.

A biotechnológiai termékek jelentõsége a világ gyógy-
szerpiacán továbbra is töretlen: az USA-ban 2010 novem-
bere és 2011 októbere között forgalomba hozatali engedélyt
kapott termékeknek 28 százaléka, az Európai Unióban
minden harmadik új gyógyszer biotechnológiai eredetû.
Egybehangzó szakértõi vélemények szerint a biotechno-
lógiai termékek piaci részesedése a jövõben is folyamato-
san nõni fog: amíg a kismolekulás gyógyszerpiac növe-
kedési ütemét 2015-ig 3,9 százalékra becsülik, addig a bio-
technológiai termékeké meghaladja az évi 10 százalékot.
A trendet tovább erõsíti az a tény, hogy a jelenlegi klinikai
fejlesztési témák mintegy harmada biotechnológiai ere-
detû. Mértékadó becslések szerint 2016-ra a világ elsõ 10
gyógyszere között 7 biotechnológiai eredetû lesz. Ezek az
elõrejelzések és adatok egyértelmûen alátámasztják a
Richter stratégiai döntését a biotechnológiai portfólió ki-
alakításáról, az új Biotechnológiai Üzem létrehozásáról.

További információ:
Beke Zsuzsa Kormányzati kapcsolatok és PR vezetõ

Richter Gedeon Nyrt.
Telefon: (06-1) 431-4888 E-mail: zs.beke@richter.hu

A Német Nemzetiségi Önkormányzat július 28-án a Né-
met Emlékházban tartotta hagyományos nyári rendezvé-
nyét, a Falusi búcsút. Ismét eltelt egy év, és ebben a világ-
ban ,ahol öröknek hitt értékek fordulnak ki a sarkukból,

FALUSI BÚCSÚ
ahol folyton változik minden, a Falusi búcsú mégis hosszú
évek óta várja a törzsközönségét jó zenével, amit a Sváb
party, énekszóval, amit a Vegyes kórus szolgáltat és szép
helyszínnel, amit a Svábház udvara nyújt.

Örömteli volt, hogy ismét sokan voltunk és örültünk a
találkozásnak. Azért szomorúság is beárnyékolta a dél-
utánt: sajnos kórusunknak hiányzik egy tagja, Schiller Jó-
zsi barátunk nemrégen hunyt el. Emlékét megõrizzük!

Egy másik állandó dolog, kapcsolatunk Wendlingen vá-
rosával és a Dorog -Wendlingen Baráti Egyesülettel, melyet
évrõl évre sikerül megtölteni élettel. Valóban aktív partner-
városi kapcsolatról beszélhetünk, amit bizonyít az is, hogy
idén velünk ünnepeltek barátaink.  A délutánon Wendlingen
am Neckar mutatkozott be,  a tablók az eltelt 15 évet mutatták
be,  az új polgármester Weigel úr köszöntõ szavaival. Min-
den résztvevõ nevében elmondhatom, hogy ismét egy sike-
res rendezvényt sikerült megvalósítanunk.

Kolonics Péterné
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat


