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Vasútmodell
kiállítás

itthon - 2008. február 29.

Peron Gála - 15 éves jubileum

Február 29-tõl március 2ig 10-18 óra között várják a
vasútmodellezés kedvelõit
Tatabányán a Vértes Centerben. A kiállítás gerincét a hatvani Liszt Ferenc EC Vasútbarát Klub 30 méteres TT
modulrendszere alkotja, de
több más kisebb terepasztal
mellett lesz 50 éves magyar
PéVé, kerti LGB vasút, Piko
modellekkel teli vitrin, vasúti
fotó és bélyeg tárlat, továbbá
lehetõség modellek, kiegészítõk, szakkönyvek, képeslapok adás-vételére és ingyenes
szaktanácsadásra is.

2007 évben több mint 10 éves
törekvésünk valósult meg azzal,
hogy az Egyesületünk tulajdonába
került az Egyesületi Székház
és a hozzá kapcsolódó épületek.
Ám ahhoz, hogy a székház
(Tatabánya, Madách u. 7-11.)
állapotát megóvjuk, sürgõssé vált
a tetõszerkezetek felújítása.
Ehhez kérjük segítségét.
Az Ön része a mi egészünkért!
Kérjük adója 1 %-ával vagy
adományával támogassa
Egyesületünket!
Ha Ön nem fizet személyi
jövedelemadót, akkor kérjük,
gyõzze meg hozzátartozóját,
ismerõsét, hogy Õ ajánlja fel
az 1 %-ot.
Mozgáskorlátozottak KomáromEsztergom Megyei Egyesülete
2800 Tatabánya, Madách I. u. 7-9.
Telefon: 34/522-653
Számlaszám: Környe és Vidéke
Takarékszövetkezet
63300109-18006630
Adószám: 19143293-1-11
Köszönjük, hogy megtisztelt
minket támogatásával!

A 15 éves jubileumát ünneplõ, a könnyûzenei élet egyik meghatározó szereplõjévé vált Peron
Music Alapítvány rendezte meg gálamûsorát az elmúlt hétvégén a Közmûvelõdés Házában. A
másfél évtized alatt rengeteg tehetséget karolt fel az alapítvány, segítette ,,boldogulásukat”. Ez
nem volt könnyû, különösen a kezdeti idõszakban, a rendszerváltást követõ években vállalta fel
a tehetséggondozást ez a civil szervezet, és nem csak a zenei életben. A gálán töbnyire azok az
énekesek, zenészek léptek fel akik itt kezdték pályályukat, kötõdnek az alapítványhoz. A támogatói jegyekbõl származó bevételt a további tehetséggondozásra fordítják. A gálán felléptek
többek között a Grogen együttes frontemberei: Szõke Zsolt, Schneider Zoltán, Mike Zsolt, az
elsõ lemezére készülõ Pacziga Linda, Lukács Péter (aki jelenleg a Bikini együttesben játszik), a
Bárdos gimnázium táncosai, Altdorfer Luca és Medgyes Boglárka, valamint a Twin Six rock
banda. Képünkön a Twin Six együttes.

Mérleg

A Tatabányai Rendõrkapitányság illetékességi
területén február 18. és
24. között az alábbiak szerint alakult a közlekedésrendészeti helyzet: Bekövetkezett közlekedési balesetek száma: 10, melybõl 6 anyagi kárral,
4 pedig személyi sérüléssel járt. Halálos kimenetelû közúti közlekedési baleset nem történt. Ittas
jármûvezetõvel szembeni intézkedés 1 esetben
történt, és 12 alkalommal indult kiemelt szabálysértési eljárás.

Pályázati felhívás
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közmûvelõdés Háza Kht. egyszemélyi tulajdonosa pályázatot hirdet a Kht. ügyvezetõi álláshelyének betöltésére. A Közmûvelõdés
Háza saját rendezvényei mellett rendszeresen helyet ad különféle civil-és non profit szervezetek számára eseményeik lebonyolítására. 2007 õszétõl a Népház rekonstrukciójának
befejezéséig a Jászai Mari Színház a mûvészeti tevékenységét a Közmûvelõdés Házában
végzi. Amegválasztandó ügyvezetõ a Közmûvelõdés Háza sokrétû tevékenységének, elért
szakmai színvonalának megtartása, a bõvülõ feladatok ellátása mellett biztosítsa a Kht. rentábilis mûködését.
Pályázati feltételek: - elsõfokú végzettség
- gazdálkodási, intézmény-menedzselési gyakorlat, közmûvelõdési
területen szerzett ismeret/ gyakorlat elõnyt jelent
- büntetlen elõélet ( 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
Az állásra jelentkezõ vezetõi programjában mutassa be a Közmûvelõdés Háza Kht. irányításával, mûködtetésével, szakmai és gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos elképzeléseit. Vázolja fel a Közmûvelõdés Háza és a Színház együttmûködésére vonatkozó javaslatait a Népház rekonstrukció még hátralévõ idõszakára. Apályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot is. A pályázat összeállításához információt nyújt a Kht. (Tatabánya, Szent
Borbála tér) Kelemen Zoltán ügyvezetõ (telefon:34/316-644).
Az állás betölthetõ 2008. május 1-tõl.
A megbízás öt évre szól. Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázatokat:2008. március 25-ig kell benyújtani Tatabánya Megyei Jogú Város
Címzetes Fõjegyzõjéhez (2800 Tatabánya, Fõ tér 6.)
A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni lehet: Polgármesteri Hivatal
kontrolling referensénél, Darabont Györgynél (tel.:34/515-769).
A pályázatok elbírálása: Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyûlésének
2008. áprilisi ülése.

Ügyeletek
Felnõtt háziorvosi ügyelet:
Béla király körtér 69.
Telefon: 34/316-800
Ügyeleti idõ: H - P: 16.00 - 08.00
Sz - V: 08.00 - 08.00
Gyermekorvosi ügyelet:
Béla király körtér 62.
Tel.: 316-800, 331-645

Ingyenes
tanácsadás
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Komárom-Esztergom
Megyei Rákellenes
Egyesület az alábbi
idõpontokban tart ingyenes
tanácsadást:
Március 3.: 10-11 óráig
Rózsa József tart elõadást
Téma: Mit jelent a földsugárzás az ember életében?
Március 4.: 13-14 óráig
Dr. Szentirmai Jánosné
munkaügyi témában áll
lakosság rendelkezésére.
Március 4.: 16-17 óráig
Nyitrai Károlyné szociális
témában áll a lakosság
rendelkezésére.
Március 5-én: 10-11 óráig
Kaszásné Zsidákovics Ildikó
szûrési koordinátor a Humán
Pappiloma Virusról
ad tájékoztatást
az érdeklõdõknek.
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
Bõvebb információ az
irodában: Tatabánya,
Béla király krt. 20.
vagy
a 06-20-417-59-05-ös
telefonszámon.

Kórház-Rendelõintézet:
Semmelweis u. 2.
Telefon: 317-444

Gyógyszertár
Állandó ügyeletes patika
A Levendula Gyógyszertár (Gyõri
u.24.) Nyitva tartási ideje: hétköznap

8-20, hétvégén 8-16.

A Béke parkban állítják fel a szobrot
Ifj. dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselõ tájékoztatta az Itthon újságot az Eszterházy János szobor felállításáról.
A felállítandó szoborról Péterfy László szobrászmûvész
így fogalmazott: ,,kõtömbbõl
mintha most bontanánk ki az
elfeledettségbõl és mintegy jelképesen megszabadítva a meghurcoltatás nyomasztó súlyától.” A szobor méltó helye a
Béke parkban lesz az 56-os
emlékmû közelében - mondta a
képviselõ. - Boldoggá avatási
eljárásán sokan munkálkodnak.
Esterházy János nemcsak a 20.
század, hanem az elmúlt ezer

Ifj. dr. Petrássy Miklós, mellette a tervezett szobor
év nagy magyarjainak egyike. képviselõ. Esterházy János
Számára a Kárpát medence né- Kassa csehszlovák parlamenti
pei, nemzetei egymásra utalt- képviselõje is volt a trianoni
ságának hirdetése nem politikai békediktátum után. Itt mondta:
cselfogás, hanem hitvallás - ,,Akaratunk ellenére odacsatolmondta az önkormányzati tak Csehszlovákiához.."

