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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Az 58. Bányásznapot ünnepeltük
a szeptemberi kánikulában
Az idei bányásznapi rendezvénysorozat a hagyományoknak megfelelõen a bányaipari dolgozók és nyugdíjasok köszöntésével vette kezdetét szeptember 1-jén 15 órakor a József Attila Mûvelõdési Házban. A vendégeket köszöntötte és a bányásznapot méltatta Pap Sándor, a BSZSZ
alelnöke, Dr. Tittmann János polgármester, országgyûlési
képviselõ, Hámori István Péter, a BDSZ alelnöke és Wágner
Ferenc, a BSZSZ elnöke. Külön elismerésben részesítették
az 50, illetve 60 év szakszervezeti tagsággal rendelkezõ
nyugdíjasokat. A bányászhagyományok ápolásában végzett kiemelkedõ tevékenységéért a Dorogi Szénmedence
Kultúrájáért Alapítvány elismerését ifj. Baranyai Lõrinc, a
Csolnoki Bányász Klub - Bányászati és Ásványgyûjtemény
vezetõségi tagja vehette át. Az ünnepség a bányászhimnusszal zárult.
Szeptember 2. és 6. között a dorogi szénmedence temetõinél és emlékhelyeinél rótták le kegyeletüket a bányászok.
A nagyközönség számára a bányásznap szeptember 5én, 16 órakor az Esztergomi Art Fotográfiai Stúdió „DOROGI ANZIKSZ” címû kiállításának megnyitójával kezdõdött a mûvelõdési házban. A 40 éves esztergomi fotóklubot Jászberényi Károly, az oktatási és kulturális bizottság elnöke köszöntötte, a kiállítást dr. Albertini Béla fotótörténész nyitotta meg. A megnyitón közremûködött a
Szegõ kvartett, mely igazán kiváló muzsikával tette még
hangulatosabbá a fotók üzenetét. 17 órakor a Sportcsarnoktól indult a zenés felvonulás a Dorogi Bányász Zenekar és az Aranycsengõ mazsorett csoport közremûködésé-

vel. A Jubileum téren találkoztak az annabergi
Bergmusikkorps „Frisch Glück” bányászzenekarral, akik
nagy sikerû koncertet adtak a dorogi közönségnek Ezt
követõen pedig Deák Bill Gyula és együttese vette át a
színpadot, akik majd két órán keresztül játszották a jól
ismert dalokat.
Szombaton a rekkenõ kánikulában 15 órakor kezdõdött a Magyarország – Szlovákia Erõs Emberek csapatversenye, melyet végül szoros eredménnyel a magyar versenyzõk nyertek Ezután a színpadon folytatódott a program, a
dél-amerikai zenét játszó Los Andilos együttes mûsorával,
majd Fenyõ Miklós koncertje hozta lázba a közönséget. Az
est fénypontja persze a tûzijáték volt, melyet több ezren
csodáltak meg a térrõl. Fenyõ Miklós és táncosai már korábban meghozták a kedvet a pörgésre, ezért a tûzijáték
utáni utcabálon már nem kellett sokat unszolni a közönséget, hogy maga is táncra perdüljön. A vasárnapi program
a szintén már hagyományosnak tekinthetõ térségi
mazsorett találkozóval kezdõdött. A gyönyörû ruhákban
felvonuló és táncoló lányok a Penny Market parkolójából
indultak és a Bécsi út – Mária utca – Köztársaság út vonalán és meneteltek a Jubileum térre, ahol minden csoport
bemutatta mûsorát. Ezt követõen a gyerekeket „ÓZ, a nagy
varázsló” és Utasi Árpi szórakoztatta a színpadon. Aztán
ismét a zene kapta a fõszerepet, elõször a Sic Transit együttes, majd este 8-tól a KFT együttes adott szenzációs koncertet, méltó befejezéséül az 58. dorogi bányásznapnak.
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TESTÜLETI HÍREK
2008. szeptember 5-i ülés
Tizenhárom lakóközösséget támogat a dorogi képviselõ-testület az úgynevezett panel programban. Rendkívüli
ülés keretében többek között arról döntöttek a képviselõk,
hogy siker esetén biztosítják a lakásonkénti 400 ezer forintos támogatást a tizenhárom jelentkezõnek, ha a minisztérium által adott 500 ezer forintot is elnyerik, mint állami
támogatást. A korábbiaktól eltérõen az lakóközösségek
maguk pályáznak az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumhoz, szeptember 30-i határidõvel.
Az önkormányzat jelenlegi döntésével kötelezettséget
vállalt arra, hogy állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a mindenkori költségvetésében elkülöníti és azt elkülönítve kezeli.
Az alábbi lakóközösségek várnak a minisztérium kedvezõ válaszára: Borbála ltp. 4., Fáy András ltp. 11., Hám
Kálmán ltp. 4., Baross Gábor ltp. 20-21-22., Baross Gábor
ltp. 26-27-28., Baross Gábor ltp. 29-30-31., Borbála ltp. 2.,
Hám Kálmán ltp. 13-14-15., Fáy András ltp. 12., Fáy András
ltp. 3., Hám Kálmán ltp. 10., Hám Kálmán ltp. 1-2., Baross
Gábor ltp. 10-11-12.
A rendkívüli ülés további részében Dorog Város Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámát 2008. szeptember 15-tõl 2 fõvel csökkenti. Ehhez kapcsolódóan szükséges volt a 2008. évi önkormányzati költségvetésrõl és a
költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet
módosítása is.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy a Mátyás király utca 20. szám alatti 1134 hrsz-ú 579 m2-es ingatlan, a korábbi I. számú Idõsek
Klubja épülete értékesítésre kerüljön nyílt licit tárgyalás
útján. A kikiáltási vételár 18.375.000,- forint.

Fogadónapok
2008 októberében a Polgármesteri Hivatalban:

NAPOCSKA tábor
Pilismaróton
Augusztus 3. hetében a Nap-Út Alapítvány szervezésében huszonöt gyermek táborozhatott, akiknek a nyáron
nem volt más lehetõségük a nyaralásra. Dorogról és a kistérség településeirõl érkeztek. Élményekben gazdag, tartalmas programokat szerveztünk több közösségi, önismereti játékkal, kirándulással. Egy esti közös éneklést Magyar Judit Mária kísért gardonnal. A táborba neves geológus érkezett, aki bevezette a táborlakókat az ásványok, kõzetek rejtelmeibe. Az Arany Sólyom Lovagrend visszarepített a reneszánsz lovagok csatáiba. Arany János Városi
Könyvtár gyerek könyvtárosa a boszorkányos mesék világába kalauzolt. Kishajóval Zebegénybe, kisvonattal Királyrétre kirándultunk. Sok kézmûves foglalkozáson ajándékokat is készíthettek maguknak, szeretteiknek. A zenés,
mûsoros tábortûz estéjére már sok közös élmény és barátság született. A tábort a Halleluja együttes fergeteges mûsora zárta.
A Napocska tábort nyertes pályázat segítségével a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Közép-dunántúli
Regionális Ifjúsági Tanács is támogatta. Nagylelkû magánszemélyek és vállalkozások segítsége nélkül nem sikerült
volna biztosítani az étkeztetést, utaztatást, ajándékozást,
programokat. Köszönet mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a tábor sikerességéhez, és lehetõvé tették, hogy ezek a gyerekek egy
nagyon boldog, élményekben gazdag hetet mondhassanak magukénak! Támogatók: Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás, Dorogi Közmûvelõdési Kht., Dorog Erõmû Kft.,
Fetáz Bt., Alkor Venilia Kft., Dr. Dávid Anna, Menta Biobolt,
Szín-Foltok Kft.
Winter Erzsébet elnök, Nap-Út Alapítvány

Dr. Tittmann János polgármester:
2008. október 30. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. október 31. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. október 31. péntek, 8-12-ig.

Értesítés
A Komtûz Kft. a kémények négy évenkénti kötelezõ vizsgálatát 2008. szeptember 15-tõl végzi Dorogon. A vizsgálat díjai:
Megnevezés
Lakossági
Közületi
Egyedi (db)
-gravitációs
1.270,- Ft
3.660,- Ft
-turbós
3.720,- Ft
6.540,- Ft
Gyûjtõ (szint)
-gravitációs
805,- Ft
3600,- Ft
- turbós
3000,- Ft
5.040,- Ft
Kisközponti 60 kW alatt (db)
- gravitációs
2.140,- Ft
5.640,- Ft
- turbós
5.340,- Ft
9.120,- Ft
Központi 60 kW felett (fm)
- gravitációs
0
870,- Ft
- turbós
0
2.100.- Ft
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Nyár végi tábor

A Dorogi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat hírei

A Dorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzata illetve a
közmûvelõdési kht. támogatásával sikerült nyaralást szervezni egy 40 fõs különösen hátrányos helyzetû csapat számára, a pilismaróti üdülõtáborba, 2008. augusztus 27.-tõl
30-ig. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, különbözõ
foglalkozásokon vettek részt. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt próbáltunk különbözõ programokat szervezni. Az
elsõ napot vacsorával kezdtük, utána disco következett,
végezetül pedig a dorogi Crazy Dance Tánc és Sport Egyesület táncbemutatója volt soron. A többi napon grilleztünk, bográcsoztunk, nyárson sütöttünk, a gyerekek nagyon élvezték. Az utolsó estén, tábortûz mellett énekeltünk. Másnap szomorúan csomagolt mindenki, a hazautazásra készülve. A táborozást támogatták: Konecsni papírbolt, Öt perc megálló, Olga divatáru, Karsai Edit
vegyiáru bolt, Szetei papírbolt, Baross ltp-i CBA bolt. Köszönjük támogatásaikat!
Bredókáné Kozák Anna

A Nahapet könyvbemutatója
Jerevánban
Augusztus 22-én Jerevánban a „Egy nemzet, egy kultúra” örmény nemzetközi fesztivál keretében került sor a
kisebbségi önkormányzat kiadványának anyaországi bemutatására. Jelen volt Nvard Kocsar, az író másodszülött
leánya, és az örmény mûvészeti-irodalmi élet képviselõi,
és számos érdeklõdõ. Dr. Albert Kharatjan történész, a
LRABER folyóirat fõszerkesztõje mutatta be a fordító, dr
Dzsotjánné Krajcsir Piroska személyét, tudományos-közéleti életútját, más publikációit, örmény kötõdésének gyökereit. Ezután Nvard Kocsar, az író leánya emelkedett szólásra, s kifejezte örömét, hogy a több nyelvre lefordított
regény immár magyarul is olvasható. Mielõtt a hallgatóság feltehette volna kérdéseit, a fordító vázolta útját a regényhez, ismertette a fordítás kérdéskörének sajátosságait, értelmezte kötõdését az örmény kultúrához és az örmény néphez, s a Nahapetet úgy tette az asztalra, mint az
örmény népnek szóló személyes köszönetét. A rendezvény végén a fordító megajándékozta a résztvevõket a
kiadvány dedikált példányaival. Több meghívást is kapott – az Egyetem, az Írószövetség, és az Újságíró Szövetség részérõl – a Nahapet szélesebb körû szakmai bemutatójára, melyeket örömmel fogadott el. Nvard Kocsarral
folytatott beszélgetésében megegyeztek más Kocsar mûvek magyar interpretálásában, kiadásában. (A könyvbemutató nagy sajtónyilvánosság elõtt zajlott, megjelentek
az örmény írott és elektronikus média munkatársai.)
D.K.P.

AZ ARANY JÁNOS VÁROSI
KÖNYVTÁR és a DOROGI ÖRMÉNY
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
meghívja Önt
2008. szeptember 19-én
(pénteken) 17 órakor
az Arany János Városi Könyvtár
épületében tartandó
(Dorog, Bécsi út 41.)

10 ÉVES AZ ÖRMÉNY
GYÛJTEMÉNY
c. közös rendezvényére,
melynek keretében vetítésre kerülnek
KÕORSZÁG, ECSMIADZIN,
GALZAK
c. dokumentumfilmek.
2008. szeptember
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Augusztusban országos színjátszó tábort szervezett a mûvelõdési ház, amelynek végén a résztvevõ diákok
óriási siker mellett mutattak be négy különbözõ elõadást

Dorog Online
- avagy miket lehet megtudni Dorogról
az Interneten?
Az Internet a mai világban nagyon gyorsan terjed, így
Dorog lakosságának internet hozzáférése is bõvült az utóbbi idõben. A www.cia.gov oldalon található 2006-os statisztika szerint, Magyarországon az internetezõk száma
3,5 millióra nõtt, ez idén 2008-ra valószínû megközelítette
az 5 millió felhasználót.
A www.dorog.hu, a város hivatalos honlapja augusztusban megújult. Az ide látogatók tájékozódhatnak a városban történõ eseményekrõl, friss hírekrõl. Továbbá ismertetõt kapunk a közintézményekrõl, egyesületekrõl.
A hivatalos lap mellett van Dorog információgyûjtõ oldala a www.dorog.lap.hu , ahol a Doroggal kapcsolatos
oldalak közel 90%-ának szerepel a linkje. Minden témakört külön „dobozokban” foglal össze, így egyes paraméterek keresése praktikussá és gyorssá válik. Mint pl.: kultúra, szórakozóhelyek, Dorog cégei, üzletei.
Dorogról a média oldalakon is kereshetünk bõven, pl. a
www.youtube.com oldalon is, ahol rengeteg a várossal
kapcsolatos videó található, köztük olyan érdekességek
is, mint a dorogi Palatinusz-tó mélyén fekvõ, búvárok által létrehozott múzeum! Az oldal keresõjébe beírva a Dorog kulcsszót, könnyen találhatunk kedvelt városunk videóira.
A Google Earth nevezetû program, az egész világról mûholdképeket biztosít számunkra. A www.earth.
google.com címrõl tudjuk a programot letölteni. A program elindítását követõen a keresõ mezõben beírhatjuk
szintén a Dorog kulcsszót, mely automatikusan a Földgömbön Dorog város felé ugrik. A mûholdképek folyamatosan frissülnek. Így immáron egész szép képet kapunk
Dorogról! Emellett ide képeket és videókat is feltölthetünk Dorogról a www.panoramio.com oldalon. Dorogról sok mindent találhatunk még az immáron leggyakoribb internetes keresõ által is, melynek címe a
www.google.com.
Lehoo
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TITKOK, TABUK, TÉNYEKmindkét nem számára
Orvosként több, mint 10 évvel ezelõtt kezdtem el a vizelettartási zavarok területén dolgozni, a gyógyszeres kezelés
lehetõségeivel foglalkozni. Megdöbbentõ volt számomra,
hogy milyen sokan szenvednek ettõl a problémától. A felnõtt nõk 26%-ának élete hosszabb-rövidebb szakaszát
beárnyékolja a „köhögés-tüsszentés-bepisilés” tünet
együttes, a vizelet inkontinencia, amit az orvosi irodalom
„szégyenbetegség”-ként jelöl, mert sokan titkolják gondjukat. A szakember mûtétet, máskor gyógyszeres kezelést
javasol, de néha az inkontinencia-betét (pelenka) „segít”
az érintetteken. Nagy örömömre a közelmúltban megismerkedtem azzal a módszerrel, ami természetes úton, mûtét, gyógyszer, egyéb segédeszköz használata nélkül nyújt
lehetõséget a megelõzésre, gyógyulásra. Az én örömömet
már csak azon nõtársaimé múlja felül, akik megtanulták a
tornát és tapasztalják jótékony hatását! Nekünk, akik tanítjuk is a módszert, alapvetõ feladatunk tájékoztatást nyújtani errõl a lehetõségrõl (bõvebben: www.intimtorna.hu).
Szakmai ajánlás szerint bizonyos típusú vizelettartási problémák esetén a gátizomtorna elsõként választandó módszer,
javítja altestünk vérkeringését, tápanyag és oxigénellátását, ezért pl. csökken/megszûnik a menstruációs görcs is.
Gátizmaink akaratlagosan irányítható része ugyanúgy erõsíthetõ, mint a hasizmunk, ezért a torna szerkezeti gyengeség esetén is ideális megoldás. Hüvelygyengítõ hatása miatt érdemes fontolóra vennünk a tampon használatát, mert
a kényelemért súlyos árat fizetünk. Gondoljuk át, hogy nõi
szerveink süllyedése, hüvelyünk kitágulása, stb. nem túl
nagy áldozat-e ezért a kényelemért! A kialakult elváltozások enyhítésében a gátizomtornának kiemelkedõ jelentõsége van, mint ahogyan az aranyér tüneteinek csökkentésében vagy megszüntetésében is. Ez az elváltozás minden
második 50 év feletti férfit érinti, a torna számukra is enyhülést hoz, mint ahogy prosztataproblémák, potenciazavarok kezelésében is hatásos. Kérdésével forduljon a szakemberhez! Dr. Skultéti Judit, Kriston Intim Torna tréner, tel.: 0630-297-1650

19. évfolyam 8. szám

2008. szeptember

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorogi Sportképek

Új idény, új remények
Vége a nyári szünetnek, pihentek a sportolók, de elérkezett az újrakezdés ideje. Néhány sportág már elkezdte az új
bajnokságot, de még van a többség, akik késõbb kezdenek.
Ezúttal vegyes képet igyekszünk adni azokról, akik már
megkezdték a bajnokságot, és azokról, melyek még nem.
Asztalitenisz: az NB I-es csapat hazai környezetben, az
Eötvös iskola tornatermében fogadta a váci Reménység
csapatát és repülõrajtot vett, mert a Leinwéber, Nagy,
Szenyán, Jakab négyes 16-2 arányú gyõzelemmel indított.
A megyei elsõ osztályú csapat csak szeptember végén kezdeni a bajnoki évet.
Kézilabda: az NB II-es nõi csapat a volt legendás szakvezetõ, Buzási József emléktornával készült az új bajnokságra.
A csapat úgy látszik, még nem állt össze, ezt mutatja a tornán
elért csak 4. helye. Viszont a gólkirálynõ címet a Dorog csapatának tagja, Szalai Szandra nyerte el 44 dobott góljával.
Nõi labdarúgás: az NB II-es osztályba feljutott csapat megilletõdve kezdett, mert Taksonyban több gólos vereséget szenvedett. De okultak a hölgyek, mert a következõ nagy múltú
Veszprém csapatát magabiztos játékkal, 4-2 arányban legyõzték. Változás történt az edzõ személyében, a kiváló szervezõ
munkát végzõ Klotz Tamás munkaköri elfoglaltsága miatt
lemondott. Az új edzõ pedig Varga János lett, aki a Dorog
volt NB I-es csapatának kiváló csatára, majd edzõje felnõtt és
ifjúsági vonalon. Remélhetõleg a nõi csapat mellett is feltalálja magát és együtt maradandót alkotnak majd.
Férfi labdarúgás: az elmúlt idény gyászos teljesítményén
okulva a vezetés teljes mellszélességgel készült fel az új idényre. Az MLSZ illetékes bizottsága visszalépések, átszervezések révén lehetõséget adott csapatunknak a további NB III.
osztályban való szereplésre. Az eddigi eredményeket alapul
véve az erõfeszítés helytállónak bizonyul. Mert a lejátszott öt
mérkõzés pozitív eredményeket hozott. Két gyõzelem és
három döntetlen született, vereség nélkül. Erre mit mondjuk – csak így tovább! Ifjúsági csapataink is szépen produkálnak, köszönve a tudatos utánpótlás képzésnek.
Birkózás: Dorogon egykor vezetõ sportág volt a birkózás. Neves sportolók fémjelezték a sportág eredményességét. Györgyei, Beke, Bihar és az utódok Fekete, Kismóni,
Rajos, testvérek, Kövecs, Bacsa, Argyelán, Kiss és társaik
sok dicsõséget, országos bajnokságokat, sõt, országos csapatbajnokságot szerzetnek a dorogi névnek.
Jelenleg két ellentétes évjáratú korosztály eredményei
aratnak osztatlan sikert úgy itthon, mint külföldön. A szakosztály fõ területe az utánpótlás képzés. Jelenleg négy megoszlásban oktatják a birkózás szépségeire a fiatalokat, mégpedig diák, serdülõ, ifjúsági és junior szinten mintegy negyven fõvel. Az edzések heti három alkalommal a Dózsa, a
Zrínyi iskola tornatermében, és Puksa Ferenc felajánlott termében folynak. A fiatalok kiemelkedõ eredményekrõl adhatnak számot, mert különbözõ országos bajnokságokban
igen szép eredményeket értek el. Demény László négyszeres
diákolimpiai bajnok, majd junior országos bajnok lett. Szatmári Attila országos harmadik, Kele Ádám országos második
helyezett. Diákolimpián Borbiró Krisztián elsõ helyezett,
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Oláh Sándor, Flórián Kristóf, Kele Ádám, Osvald Gergõ dobogós helyen végzett. Demény László kijutott a junior Európa bajnokságra, ahol 7. lett. A dorogi szakosztály 2007. évben az ország 180 szakosztálya között a 20. helyen végzett.
Az idõsebbek pedig a magyar, az európai és a világ veterán bajnokságaiban vitézkednek. A 2007-es, Szombathelyen
rendezett veterán világbajnokságon Kismóni János és Rajos
Csaba második lett, Fekete Zoltán harmadik, Kövecs Károly
az ötödik helyet szerezte meg. Dorogon került sor a Kiss
Kálmán emlékversenyre, melyet az önkormányzat dr.
Tittmann János polgármesterrel az élen támogatott. A nagyszabású esemény a magyar veterán bajnokságot is magába
foglalta és nagyszerû hazai gyõzelmeknek örülhettünk.
Puksa Ferenc kötöttfogásban 1. helyezett. Fekete Zoltán kötöttfogásban 1. helyezett. Micskei László kötöttfogásban 2.
helyezett, szabadfogásban 2. helyezett. Rajos Csaba kötöttfogásban 1. helyezett, szabadfogásban 2. helyezett. Rajos István kötöttfogásban 2. helyezett, szabadfogásban 1. helyezett.
Kövecs Károly kötöttfogásban 1. helyezett, szabadfogásban
2. helyezett. A veterán birkózóink csaknem fél Európában
meghívásos versenyeken sikerrel szerepeltek, és szereztek
elismerést, sok barátot a dorogi és egyúttal a magyar birkózósportnak. A szakosztályt Puksa Ferenc szakosztályvezetõ és
Kátai József szakosztály elnök irányítja nagy odaadással,
hozzáértéssel. További sok sikert kívánunk!
Göb Sándor

Dorogi az országos
kick-boksz bajnok
2008.09.07-én rendezték Szegeden a Full Contakt, Low
Kick, K1 Wako Kick-Box Országos Bajnokság junior döntõjét és a felnõttek második fordulóját, ahol K1 versenyszámban az Esztergom-kertvárosi Kempo Karate
Klubból:Pokorni Milán 75 kg-ban 2. helyen végzett, Pokorni
Ádám 71kg-ban 1.helyen végzett és ezzel Országos Bajnok
lett. Felnõttek között Pokorni Gáborné a második fordulóban 60kg-ban 2. helyezett lett. Edzõ Pokorni Gábor. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
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További bõvül a térségi
együttmûködés
A dorogi többcélú kistérségi társulás legutóbbi ülésén
folytatta a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat átalakításához szükséges módosításokat. Egy
korábbi döntés értelmében a szolgálat január elsejétõl további feladatok térségi szintû ellátását is felvállalja. A szociális alapétkeztetést, a nappali ellátást és a házi segítségnyújtást is a tizenöt település közösen, a Dorog és Térsége
Szociális Alapellátó Szolgálat keretein belül látja el. Az új
szervezet 2009. január 1-tõl kezdi meg tevékenységét.
Ugyanezért módosították a szakmai programot is.
Ehhez kapcsolódóan a társulás a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót is elkészítette és el is fogadta.
A Térségi Közoktatási Intézkedési Tervet is felülvizsgálták és elfogadták.
2009-ben a támogató szolgálat kikerül a normatíva
igénylés körébõl. Így mûködését már csak pályázat útján
lehet biztosítani, melyre szeptember 1-vel pályázatot nyújtott be a társulás. Ha a pályázat sikeres, a szolgálatot további három évig tudják mûködtetni.
Az ülésen arról is határoztak, hogy az eddigieknek megfelelõen a társulás továbbra is vállalja a sajátos nevelési
igényû gyerek Montágh iskolába való szállítását.

A NÉPMESE NAPJA 2008.
„Mesével kerek a világ”
Az Arany János Városi Könyvtár gyermekrészlege
„JÓ, HOGY BENÉZTÉL” címmel FELOLVASÓ
NAPOT tart ÁLLATMESÉKBÕL SZEPTEMBER
30-ÁN, KEDDEN 900-1600 óráig.
30 perces váltásokkal várjuk óvodások, általános
iskolások és családok jelentkezését az 509-640-es
telefonszámon vagy személyesen a könyvtárban
kedvenc állatmeséjük (lehetõleg népmese)
felolvasására 2008. szeptember 20-ig.
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
VÁMOS MIKLÓSSAL
Az Arany János Városi Könyvtár sok szeretettel
meghívja Önt a 2008. szeptember 26-án, pénteken
17 órakor a gyermekkönyvtárban tartandó
közönségtalálkozóra és könyvvásárra, ahol
Vámos Miklós író dedikál. NE HAGYJA KI!
SZERETETTEL VÁRJUK!

A József Attila Mûvelõdési Ház programjai
2008. szeptember 26. 17 óra: A Zene világnapja. Hangverseny, könyvbemutató és kiállítás. Fellép a Lattmann Béla Kvartett: Sramkó János (dob), Fekete István (trombita), Cselik
Gábor (zongora), Lattmann Béla (basszusgitár). A „Zsembery gyûjtemény” címû mûvészeti katalógust bemutatja és az ebbõl készült kiállítást megnyitja Wehner Tibor Munkácsy-díjas mûvészettörténész.
2008. szeptember 28. 17 óra: XV. Kórustalálkozó a
Musikland Utazási Iroda szervezésében.
A nagyszabású hangversenyen a következõ hét együttes
mutatja be mûsorát: PRO MUSICA Kamarakórus Dorog,
“CANTILENA” Gyermekkórus Dorog, “ARS MUSICA”
Együttes Esztergom, Kalevala Kórus Budapest, SZIVÁRVÁNY Énekkar Párkány (Szlovákia), Karjalan Laulu Veikot
Lappeenranta (Finnország). A belépés díjtalan!
2008. október 6. 9 óra: Gyermekszínház bérlet elsõ elõadása: Vízipók. A Szabad Ötletek
Színháza elõadása.
2008. október 10. 17 óra: Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról az Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében.
2008. október 12. 15 óra: Idõsek világnapja. A térségi nyugdíjas szervezetek bemutatója.
2008. október 13. 9 óra, Filharmónia ifjúsági bérlet elsõ elõadása: Kecskés Együttes.
„Mátyás király zenés emlékezete”
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