BIATORBÁGYI KRÓNIKA

Örömmel tájékoztatjuk Biatorbágy város lakosságát, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Programja (TÁMOP) keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága (cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.) a Faluház és Karikó János Könyvtár pályázatát 28 580 806 Ft vissza nem térítendõ
támogatásban részesítette.
A benyújtott pályázat címe: „Információ helyben és az integrált
rendszerben – azaz a biatorbágyi és herceghalmi könyvtárak
bekapcsolása az országos adatbázisba” (TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR2009-0005)”.
Kedvezményezett: Faluház és Karikó János Könyvtár
Konzorciumi partnerek: Biatorbágyi Általános Iskola, Általános
Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár, Herceghalom
A megvalósítás idõtartama:
2009. szeptember 1–2010. november 30.

Békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok
minden ügyfelemnek és leendõ ügyfelemnek.

Tóth Zoltán
háztartásigép-szerelõ
Több mint 20 éves szakmai gyakorlattal
továbbra is a lakosság szolgálatában.

Javítás garanciával!

Biatorbágy, Álmos vezér u. 11.
Tel.: 06 (23) 311-477, 06 (30) 9210-094
HIRDETÉSFELVÉTEL
Biatorbágy, Jókai u. 12.

www.biai.hu
Tel./fax: 06 (23) 311-239.
E-mail: kronika@biatv.hu
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A pályázat lehetõséget teremt könyvtári informatikai rendszer
kialakítására, interaktív konzorciumi könyvtári honlap kialakítására, a tanulási szükségleteknek és a különbözõ felhasználói csoportok igényeinek megfelelõen. Az olvasáskultúra fejlesztését, a
könyvtári szolgáltatások népszerûsítését különbözõ könyvtári
programokkal tervezzük megvalósítani, fõleg iskoláskorúak számára. Az egységes könyvtári szoftver beszerzésével könyvtárunk és
könyvtárhasználóink egyszerûen tudnak kapcsolódni a nagy országos közös katalógusokhoz, továbbá a kulturális és közhasznú
tartalmakhoz könnyebben hozzáférnek a könyvtári honlapon keresztül.
(x)

DIGITÁLIS

GYORSNYOMDA
SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS
A/3 és A/4 méretben
(max. méret 305 × 600 mm),
80–300 gr-os papírra
Krónikás Bt. Biatorbágy, Jókai u. 12.
Tel./fax: 06 (23) 311-239
E-mail: kronika@biai.hu

TV, video, DVD, hifi,
monitor, ipari tévékamera, távirányító-pótlás és -javítás és egyéb híradástechnikai készülék javítása

NÉMET KORREPETÁLÁST,
FORDÍTÁST (használati

TV–VIDEO-SZERVIZ
Puskás Ferenc
híradástechnikai mûszerész
Gábor Á. u. 8.; 06 (23) 310-790

TÁRSALGÁST OLCSÓN
VÁLLALOK!

utasításokat is),

06 (23) 820-246, 16 óra után!

Villanyszerelést és
lakásfelújítást vállalok
rövid határidõvel,
garanciával.
Holczer József
06 (20) 254-0721

Minden nagycsaládosnak további 10% kedvezmény!
Kovács Eta, tel.: 06 (30) 512-4916
Biatorbágy, Baross G. u. 3.
Nyitva:
kedd–péntek: 9–17 óráig,
szombaton 9–12-ig
Tel.: 06 (23) 312-205

