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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A január 21-i Magyar Kultúra Napi ünnepség számos
különlegességet kínált a dorogi közönségnek. Aki elláto-
gatott a József Attila Mûvelõdési Házba, elõször a Dorogi
Galériában lelt gyönyörû alkotásokat. Kapa Melinda mû-
vésztanár kiállítását Végh Éva festõmûvész nyitotta meg.
Festõ méltatott festõt - szak-
avatottabb személy nem is be-
szélhetett volna a nyerges-
újfalui Kernstok-kör vezetõ-
jének mûveirõl. Virtuóz,
mesteri, kellemes – ezzel a
három jelzõvel írta le Végh
Éva Kapa Melinda mûvésze-
tét, aki nõies lírával, finom
színekkel és festészeti meg-
oldásokkal komponálja alko-
tásait. A világot szeretõ, an-
nak szép oldalát keresõ és a
szépségét felmutatni kívánó
mûvész képeit láthatja a kö-
zönség. Legyen szó rajzról,
nyomatról, vagy festményrõl, Melinda munkái mindig
közel vonzzák magukhoz a befogadót: így bontakozik ki
igazán szépségük, így tárul fel bennsõségük. A kiállítá-
son Kapa Melinda nagylel-
kûen felajánlott három darab
rézkarcot is a tavaly szeptem-
berben átadott Intézmények
Háza eddig még üres falaira,
Végh Éva példáját követve.
A felajánlott mûvek a többi
remek alkotással együtt feb-
ruár 14-ig tekinthetõk meg a
Dorogi Galériában.

A színházteremben folyta-
tódott a rendezvény. Az ün-
nepség kezdetén orgona kí-
sérettel énekelték el az egy-
begyûltek a 188 éves Him-
nuszt. Ünnepi beszédében
dr. Tittmann János polgármester rendhagyóan egy rövid
elõtörténetû, és alapjában nem is magyar kulturális té-
nyezõrõl, az idén tíz éves Wikipédiáról beszélt. Elmond-
ta, hogy a szabad internetes enciklopédia egy demokrati-

Meglepetések a kultúra napján
kus önszabályozó rendszer, havonta 410 millió olvasóval,
17 millió szócikkel, melyet az internet felhasználók hoz-
tak létre. Globális, önkéntes közösség, mely elõmozdítja a
mindenki számára elérhetõ, szabad tudást a Földön. A
közel kétezer önkéntes szerkesztõ ellenére a Wikipédia

eredményesen védekezik a
hamis információk ellen, a
különbözõ kormányoknak
mégis változatos problémái
szoktak lenni a kultúra és a
közkommunikáció szabad-
ságával, az enciklopédiával
kapcsolatban is. Dr. Titt-
mann János a holland, a thai-
földi és a kínai honlap letil-
tásokat idézte, majd hozzátet-
te, hogy tíz év rövid idõ, de
elegendõ volt ahhoz, hogy
kultúránk a világháló befo-
lyása alá kerüljön. A Golden
Globe díjkiosztója is nem

várt eredményt hozott: a közösségi hálóról szóló film
majdnem minden lehetséges elismerést megkapott. Úgy
látszik, az emberek szeretik a szabad, önfejlesztõ közössé-

gi kommunikációt, legyen ez
akár média, akár online le-
xikon – zárta beszédét dr.
Tittmann János.

Az eszmefuttatás után a
várva várt orgona hangver-
seny következett: könnyed,
romantikus meghitt játéká-
val Fekete Nándor elvarázsol-
ta a szép számban megjelent
közönséget. A mûvész Euró-
pa legmodernebb digitális
orgonáján szólaltatta meg
Liszt, Bach Schubert, T.
Albioni, és C. Franck darab-
jait. Most volt elsõ alkalom-

mal orgona hangverseny a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban. A ráadás számok után az alkalmat megragadva orgo-
naszó mellett énekelték el a Szózatot is.

MaZsu

Végh Éva és Kapa Melinda a megnyitón

Fekete Nándor orgonamûvész
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Januári testületi hírek
2011. január 28-i testületi ülés
Népes birkózó delegáció érkezett városunkba, He-

gedûs Csaba a Magyar Birkózó Szövetség elnöke veze-
tésével, és a testületi ülés napirendjének tárgyalása elõtt
mondott köszönetet a városnak a sok évtizedes munká-
jáért, figyelméért, és támogatásáért, amit a helyi birkó-
zó sport kapott. Az elnök úr kifejezte, hogy továbbra is
bízik a sikeres együttmûködésben, hogy a birkózás a
ma és a jövõ igényeinek megfelelõen mûködjön. Kü-
lön öröm Hegedûs Csaba számára, hogy itt a birkózás
az iskolákban is bekerült a támogatott sportok közé,
ezért jelképesen birkózó városi diplomát adományozott
a városnak. Az oklevélért dr. Tittmann János polgár-
mester mondott köszönetet.

A vendégek távozásával hozzáfogtak a napirendi pon-
tok tárgyalásához.

A két ülés közti beszámolóból kiderült, hogy a novem-
berben és decemberben is a nitrogén-dioxid egy alkalom-
mal túllépte a megengedett határértéket, ezért a levegõ
minõsítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció ér-
teke miatt a környezeti levegõ minõsítése novemberben
szennyezett, decemberben pedig erõsen szennyezett volt.

A mozgáskorlátozottak 2011. évi közlekedési kedvez-
ményeire (közlekedési támogatás, gépkocsi szerzés, gép-
kocsi átalakítási támogatás) január 01. és április 30. között
lehet kérelmeket a Közigazgatási Osztályon benyújtani.

Január 1-ével megváltozott az aktív korúak ellátásra jo-
gosult munkaképes személyek foglalkoztatása. A Munka-
ügyi Központon keresztül lehet igényelni támogatást a
közfoglalkoztatásra. A Munkaügyi Központ a költségek
(munkabér, eszköz) 95 %-át finanszírozza. A foglalkozta-
tásra napi 4 órában, 4 hónapon keresztül van lehetõség.
Elsõ alkalommal 30 fõ foglalkoztatását tervezi az önkor-
mányzat.

Rendeletet alkottak a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabá-
lyairól és díjairól egy nem és két tartózkodás mellett.

Elfogadták a Cigány, a Német, az Örmény és a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi tevékenységérõl szó-
ló beszámolót egy tartózkodással.

Módosították három tartózkodással a közalapítványok
alapító okiratait és megválasztották a kuratóriumok tiszt-
ségviselõit.

A jogszabályban megállapított minimum feltételek-
hez képest a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ-
ban 6 szakalkalmazottal több dolgozott. A testület há-
rom nem szavazattal a hat fõ munkaviszonyát 2011. feb-
ruár 1-tõl felmondta.

Dorog Város Képviselõ-testülete az önkormányzat
fenntartásában mûködõ Dr. Mosonyi Albert Gondozási
Központ fenntartását 2011. március 1-tõl át kívánta adni a
Megyei Önkormányzatnak. Dr. Tittmann János polgár-
mester tájékoztatása szerint ebben az évben nem tudja a
megye átvenni az intézményt, a törvény szerint 2012. jan.
1-tõl lehet számára átadni.

Polonyi Zsolt idézett a 2010. szeptemberi polgármes-
teri tájékoztatóból az intézménnyel kapcsolatban. Dr.

Tittmann János erre válaszul kifejtette, hogy az akkor
leírtaknak megfelelõen továbbra is a legjobb feltétele-
ket kell biztosítani az intézményben, és nincs ok kétel-
kedni benne, hogy a megyei feltételek rosszabbak len-
nének a városiaknál.

Merényi Tamás kérdezte meg ezután a polgármes-
tert, hogy ha a megyéhez kerül az idõsek otthona, akkor
mekkora ráhatása van arra, hogy az új fenntartó ne szün-
tesse meg.

Dr. Tittmann János kijelentette, hogy nem szûnt meg a
zeneiskola és a gimnázium sem az átadást követõen.
Polonyi Zsolt kérdezte még meg, hogy ha a megyénél is
anyagi nehézségek vannak, akkor mi lesz a megyei intéz-
ményekkel? Dr. Tittmann János szerint még van egy év rá,
hogy lássuk, hogyan tovább. Egy tartózkodás és kettõ nem
szavazattal fogadták el a napirendet.

A Képviselõ-testület az I. számú gyermekorvosi kör-
zetre pályázatot ír ki, az állás március 1-tõl betölthetõ.
Amíg nem töltik be a praxist, addig a helyettesítésre szer-
zõdést köt 2011. március 1-vel Dr. Mikesy Péter gyermek-
orvossal. Az önkormányzat Dr. Kégel Eszter gyermekor-
vosnak a mûködtetési jog értékét képezõ 9,6 millió Ft 25 %-
át megtéríti. Két képviselõ tartózkodott a szavazás során.

A Képviselõ-testület törvényi elõírásnak megfelelõ-
en 2011. június 15-tõl nappali ellátást biztosít a tizen-
nyolcadik életévüket betöltött, fekvõbeteg-gyógyinté-
zeti kezelést nem igénylõ pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek, és a harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek
részére. A Képviselõ-testület az ellátás igénybevételének
módját és a fizetendõ térítési díjat rendeletben szabá-
lyozza. a Szent Borbála Szakkórház keretein belül, napi
hat órában biztosítja, 8 és 16 óra között. Egy képviselõ
tartózkodott a szavazástól.

Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Do-
rog, Homoki szõlõ dûlõben az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ zártkerti ingatlanok bérlõinek felajánlja az ingat-
lan megvásárlását 800 Ft/m2 összegû vételáron, két tartóz-
kodással.

A képviselõ-testület egy tartózkodás mellett meg-
bízza 2011. február 1 - tõl- 2016. január 31 – ig Mucha
Ildikót az Arany János Városi Könyvtár igazgatói teen-
dõinek ellátásával.

FOGADÓNAPOK
2011  januárjában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. február 17. csütörtök, 8-12-ig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. február 18. péntek, 8-12-ig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. február 18. péntek, 8-12-ig.
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Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról,
valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló
3/2008. (II.29.) sz. rendeletében meghatározottak szerint 2011.
évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló, szociálisan
rászoruló diákok részére. Az alább meghatározott feltételek-
nek megfelelõ pályázók – az e célra elkülönített összeg erejé-
ig – anyagi támogatásban részesülhetnek.

A pályázók köre: Dorog város területén állandó lak-
hellyel rendelkezõ - a felsõoktatásban nappali tagozaton
tanuló - szociálisan rászoruló diákok.

Pályázati feltételek:
- a pályázó családjában az egy fõre jutó jövedelem ne

haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyug-
díj összegének 150%-át (2011-ben:   42.750,-Ft);

- az adott felsõoktatási intézményben eltöltött legalább
egy sikeres félév igazolása, minimum közepes (3,51)
tanulmányi átlag;

- a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás
igazolása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített for-

manyomtatványon történik, melyet a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodájában lehet átvenni. A kitöltött
nyomtatványt ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hi-
vatal Közigazgatási Osztályán (földszint 15. szoba) kérjük
leadni.
A pályázat beadásának határideje a felsõbb évfolyamo-
sok számára, akik már egy sikeres tanévet lezártak: 2011.
szeptember 30.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a felsõoktatásban elsõ
évfolyamot megkezdett – elsõ sikeres félévet lezárt – tanu-
lók esetében a pályázat benyújtásának határideje:

2011. március 16.
(mely megegyezik a már támogatásban részesülõk  fe-

lülvizsgálatának  idõpontjával)
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület áprilisi,

illetve október havi rendes ülésén történik. Az elnyer-
hetõ támogatás összege (a nyári szünet kivételével) 7.000,-
Ft/fõ/hó.

A Városi Nyug-
díjas Egyesület

vezetõsége és tagsága
köszönetet mond

mindazoknak, akik
a 2010-es évben
adójuk 1%-ával

támogatták
az egyesületet.
Adószámunk:
18609020-1-11.

Szûcs András elnök

Vitézül küzdöttek focistáink a rangos
Fritz Walter emléktornán. A Nürburg-
ring melletti csodálatos sportkomple-
xumban rendezett öregfiúk tornájára
még tavaly szeptemberben, a mûfüves
pálya avatásán hívta meg a csapatot
Walter Desch, a Rajnai Labdarúgó Szö-
vetség elnöke. A torna 10 napja alatt több
korosztály, férfi és nõi csapatok küzdöt-
tek meg egymással.

Az öregfiúk tornáján 12 csapat vett részt,
zömmel Bundesliga csapatok (pl. Frank-
furt, Mainz, Kaiseslautern, Karlsruhe), de
meghívást kapott Franciaországból a
Metz csapata és a luxemburgi öregfiúk
válogatottja. A csapatokat két hatos csoport-
ra osztották, ahol körmérkõzés formájá-
ban játszottak egymással. Az elsõ két he-

Németországban jártak
a dorogi öregfiúk

lyezett jutott tovább, akik a másik csoport
továbbjutóival mérkõztek az 1-4. helyért.
A Dorog csapata nehéz ellenfeleket ka-
pott: Karlsruhe, Frankfurt, Trier, Rajna
menti válogatott, és a luxemburgi öregfi-
úk válogatottja.

Összesítésben az 5-6. helyen végeztek.
Érdekesség, hogy az elsõ két helye-

zett végül a csoportjukból továbbjutó
két csapat lett.

Csapat tagjai voltak: Belányi István,
Harmath József, Holdampf Sándor,
Füle Antal, Szépvölgyi Zoltán, Kovács
Balázs, Duró József, Karcagi Pál, Csa-
pó Károly, Mayer László, Sitku Pál. Ve-
zetõként Kara Dániel és dr. Bartalos
József kísérte el az öregfiúkat.

Gratulálunk!

Tisztújítás
a Dorogi

Nyugdíjas
Egyesületnél

Tisztújító közgyûlést tartott a
város egyik legnagyobb létszá-
mú civil szervezõdése, a Do-
rogi Nyugdíjas Egyesület. A
vezetõség megújítása mellett
egyhangúlag ismét Solecki
Szilárdot választották az egye-
sület elnökének.
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Sokan így hallották a
nevét: a Zsolnai-program
kidolgozója.

Korunk pedagógiatör-
ténetének kimagasló alak-
ja volt. Magyar, hazai ha-
gyományokon alapuló ok-
tatási-nevelési rendszer ki-
dolgozásán fáradozott

egész életében. Egy tanyasi iskolából ívelt pályája az egye-
temi katedráig. Elõbb megújította az anyanyelv módszer-
tanát (Dorogon 1985-tõl vezettük be a Zrínyi-iskolában
Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program néven), majd
a teljes tantervet korszerûsítette azzal a szándékkal, hogy a
kultúra egészét mint minõséget kínálja a felnövekvõ nem-
zedékeknek. ÉKP-s programja 1991 óta szerepel a Zrínyi-
iskola kínálatában. Alapelvei között szerepel a képesség-
fejlesztés, az értékközvetítés, a differenciált tanóravezetés;
vallotta, hogy mindenki tehetséges, s hogy a gyermek em-
ber! A tudománytól sem akarta távol tartani ezeket a gyer-
mekeket. Szívesen hallgatta az országos döntõbe jutott
dorogi diákok elõadásait.

Nehéz volt megfelelni igényes, minõségi elvárásainak.
Elõször 2000-ben járt nálunk, akkor rendeztük meg há-
romnapos országos konferenciánkat, ahol kutató, helytör-

Dr. Zsolnai József halálára
téneti programunkat az ÉKP részeként bemutathattuk. Ez
lett a mi helyi tantervünk sajátossága, amely alapján szá-
mos elismerést kaptunk tõle is, országos fórumokon is.
Nyomon követte publikációinkat, de külön elismeréssel
fogadta városunk kiadványaiban, iskolai évkönyveinkben
a múltfeltáró felnõtt- és diákírásokat. Kutatóiskolai mun-
kára is felkérte tantestületünket.

A Magyar Kultúra Napján, munkássága újabb elismeré-
seként, posztumusz Szentgyörgyi Albert-díjban részesült.
Ezen a napon Törökbálint temetõi földjében helyeztük örök
nyugalomra a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a
Pannon Egyetem professzor emerituszát. Sírjában az ország
minden pontjáról (Dorogról is) egy-egy marék földet he-
lyeztek el ÉKP-s és NYIK-es iskoláinak képviselõi.

Kidolgozott, ám folyton megújuló programjai arra bíz-
tatnak bennünket, hogy kutatói tevékenységét, nyitottsá-
gát példaként kövessük. A kimagasló pedagógusok (Apá-
czai Csere János, Comenius, Németh László, Karácsony
Sándor) szellemisége haláluk után is hatással volt a hazai
neveléstudományra, az oktatás új útjainak keresõire. A
Pannon Egyetem ÉKP-s Pápai Központjával együttmûköd-
ve folytatjuk az általa megalapozott program fejlesztését,
gazdagítását.

Kovács Lajos címzetes igazgató
– Dankó József intézményvezetõ

A Múzsák Színjátszó Kör 2010. október 27-én alakult meg
a József Attila Mûvelõdési Házban. A kör célja, hogy szó-
rakoztassa a nagyérdemût, kiemelje õket, valamint a kör
tagjait a mindennapok körforgásából és rohanásából. A
próbák már javában zajlanak az áprilisra tervezett elõadás-
ra, melynek címe: Kõrózsa. Írta: Süveg Mihály. A 12 fõs
csapat szerdánként, 18 órától tartja a próbákat, ahova min-
denkit szeretettel várnak.
Részletek: www.muzsakszinjatszokor.eoldal.hu

Színjátszó kör
alakult

A Német Kisebbségi  Önkormányzat
2011.február 4-én (pénteken) 18 órai kezdettel

tartja évi rendes Közmeghallgatását
a Német Nemzetiségi Emlékházban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Németh János, a 7. számú választókörzet
képviselõje értesíti a dorogiakat, hogy

2011. február 10-én és február 24-én, 15-17 óráig
tartja fogadónapját az Intézmények Házában levõ

MSZP irodában.

ÖRÖMKÖR
– újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk

és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat

közös rendezvénye
február 21-én (hétfõn) 16-18 óra
között a gyermekkönyvtárban.

–Vendégünk Kovácsné Hertlik Éva logopédus
„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék

Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
 Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!
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DOROGI SPORTKÉPEK
Tél ide, tél oda, közel a tavasz...

Örvendetes, hogy megindult újra az élet valamennyi
sportágunkban. Ahogy a teremsportolók, úgy a szabadté-
riek is javában készülnek a tavaszi folytatásra. De vegyük
sorra szakosztályainkat.

Asztalitenisz: A csapat az õszi idényt a harmadik he-
lyen zárta. A folytatásra egy megyei rendezvényen került
sor, Ácson rendezték meg a Hartmann Kupát és ezen bra-
vúros eredményt értek el a közel száz résztvevõ között. A
férfi egyéni versenyt Bereczki Zoltán nyerte meg, a többi-
ek is jól szerepeltek. A szakosztály fejlõdése bajban van,
kevés, mindössze 2 db asztal áll rendelkezésükre és véges
a rendelkezésükre álló edzésidõ is. A jelenlegi sportolók
gyerekként kezdték el az asztaliteniszt, de ez nem lehetsé-
ges most, mert nincs utánpótlás az elõbb vázolt okok mi-
att. Kár volna a több mint 60 éves szakosztály felszámolása
utánpótlás hiánya miatt. Igény volna, sok szülõ kéri és
keresi a lehetõséget, hogy gyerekeik elsajátítsák ezt a nép-
szerû játékot.

Birkózás: A volt Dózsa Iskola tornatermében tartják
most már a birkózó edzéseket. Folyik az átalakítási munka,
az öltözõk már rendben vannak. A birkózó szakosztály önál-
lósította magát, Nehézatlétikai Klub néven szerepel majd a
jövõben, szélesebb repertoárral, remélhetõleg sok sikerrel.

Kézilabda: Ez a szakosztály is önállóvá fog válni a kö-
zeljövõben. Az NB II-es nõi csapatok

- felnõtt és ifjúsági - valamint a férfi felnõtt csapat lét-
száma is bõvült. A nõi csapat alaposan megerõsödött, mert
visszajöttek a régiek közül többen, Keserû, Körmöczi, Ta-
kács, és még néhányan Esztergomból. Így a február 12.-i
rajton Göd ellen már egy megerõsödött, jól felkészült csa-
pat kezdheti meg küzdelmét a bennmaradásért. Ezért rend-
szeresen játszák az edzõmérkõzéseket. A férfi csapat újra
megpróbálja a bajnoki cím elnyerését és ezzel az NB II-be
jutást. Nagyon akarják!

Röplabda: A felnõtt csapat õszi szereplése úgy a baj-
nokságban, mint a kupában sikerrel zárult. A Magyar Ku-
pában az elõdöntõig jutottak és így lehetõségük nyílott az
ország legjobb csapata ellen folytatni a szereplést. A Ka-
posvár csapata, mely toronymagasan vezeti a bajnokságot,
lett a mieink ellenfele. Nagy feladat volt, de helytállt a csa-
pat, mert ugyan kikapott nagynevû ellenfelétõl, a mérkõ-
zés nem volt egyoldalú, hanem izgalmas, látványos játékot
hozott. Úgy a bajnokságban, mint a kupában tehát jól sze-
repeltek, bizton várhatjuk a tavaszi jó folytatást.

Labdarúgás: Az új vezetõség hatékonyan folytatja az elsõ
csapat megerõsítését. Karcagi Pál vezetõ edzõ három tehetsé-
ges fiatal játékost hozott magával Esztergomból, Spáth Már-
tont, Kovács Leventét és Fodor Norbertet. Jött Kammer Ta-
más a Nyergesi Viscosából, Erõs Roland és Ratinovszki Jó-
zsef Tatabányáról, Molnár Balázs Dunabogdányból. Tárgyal-
nak még több fiatal játékossal és ami a legörvendetesebb, öt
saját nevelésû fiatal került a felnõtt keretbe, név szerint Guzsik,
Sági, Nacsa, Jámbor, Debreczeni. Két játékos távozott, mind-
ketten Ausztriába: Hajnal Róbert és Szabados Tamás. Várják
még Tilmann és Hégli jelentkezését is. A felkészülési mérkõ-
zések is le vannak kötve, az Újpest U 19-es csapata, a
Kaposvölgye, a Kozármisleny és a Vasas NB III-as csapata
ellen. Az õszi idénybõl elmaradt Pénzügyõr elleni bajnoki
mérkõzés idõpontja február 26.

Teke: Az NB III-as csapat rendszeres edzésekkel készül
a bajnokság folytatására. Nagy erõvel folyik a városi baj-
nokság a téli kupa keretében. Lejátszották a nõi és férfi 12-
ek mérkõzését, melynek eredményei a következõk: Nõk:
1. Farda Zsuzsa 270 fa, Ziccer csapat, 2. Ilku Ágnes 260 fa,
Richter, 3. Vajda Istvánné 245 fa, Tokodaltáró. Férfiak: 1.
Vajda Károly 278 fa, Gransec csapat, 2. Kreskovszki Ferenc
277 fa, Comp-L, 3. Hásembeck Erik 275 fa, Kartográfia.

Göb Sándor

Budapest, 2011. január 26. – Elindult a magyarországi
tudományos ismeretterjesztés legnépszerûbb program-
sorozatának folytatása, a Mindentudás Egyeteme 2.0.
A programsorozat élettudományokkal foglalkozó elõ-
adásainak szakmai partnere a Richter Gedeon Nyrt. A
gyógyszeripari vállalat összesen 5 millió forint támo-
gatást nyújt a Magyar Tudományos  Akadémia és a
Magyar Telekom által újraindított programsorozathoz,
az elõadásokat szervezõ nonprofit kft számára. A 16
elõadást Budapesten és 6 vidéki egyetemi városban
hallgathatják meg az érdeklõdõk, a témákhoz kapcso-
lódó 48 televíziós mûsort pedig a Magyar Televízió és
a Duna Televízió sugározza. Az új sorozat elõadásai a
mindentudas.hu honlapon követhetõk.

A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszeripari vállalat lé-
vén különösen magas szellemi hozzáadott értékû ter-

A Richter Gedeon Nyrt. 5 millió forinttal támogatja
az újrainduló Mindentudás Egyeteme elõadássorozatát

mékeket állít elõ. A közép-kelet-európai régió, egyben
Magyarország vállalatai közül a Richter költ legtöbbet
kutatás-fejlesztésre, átlagosan árbevétele 10%-át. Sike-
reinek titka többek között, hogy 1901-es alapítása óta a
magyar szellemi erõre, a generációk alatt felhalmozott
szaktudásra épít. A folyamatos fejlõdés egyik kulcsele-
me a tudományos kutatás, amely jól képzett, innovatív
szakemberek nélkül elképzelhetetlen. Éppen ezért stra-
tégiájának kiemelt eleme a természettudományos okta-
tás támogatása, a tehetséges fiatalok megtartása Magya-
rországon és a Társaságnál egyaránt.

Beke Zsuzsa
kormányzati kapcsolatok

és PR vezetõ
Richter Gedeon Nyrt.
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