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Ffft6s
Hat6rid6re, szeptember 30-ra befej ez6d6tt a

h6kdzpontok cser6je Piispdkmajorban. Ter-
mdszetesen sz6mos hi6ny p6tlis6ra mdg sziik-
s6g volt, de ez mfur nem veszdlyeztette a lakh-
sok 6s intdzm6nyek fiit6s6t, A r6gi h6kozpon-
tok bont6sa 6s az rijak be6pitdse vdgig
pfrhuzamosan folyt, igy, ha az idojilrds hirte-
len hidegre fordult volna, h6rom napon beltil
v6gig biztositani lehetett volna a flit6st.

PLlyLz.atok
A V6rosi Szolg6ltat6 id6n tobb p|ly|zatotis

benyfjtott, sikerrel. A fritds korszenisitds 60
milli6forintos beruh6z6si krilts6g6b6l 45 milli6
forintot igen kedve 26, tilmogatott kamatoz6sir
hitelb6 I frnanszir oz a c 6 g, a tdrlesztds fedezetet
teljes mdrtdkben a gilzmotor bdrleti dija adja.

A hi6nyz6 15 milli6 forintra a Nemzeti
Energiatakar6koss6gi Program-hoz nyfjtott be,
vissza nem tdritendci t6mogat6sra piiylzatot a
Szolgfltat6, mely, az inform6ci6k szerint, min-
den szrir6n 6tjutott, m6r csak a gazdasilgi es
krjzleked6si miniszter al|irilsa hi6nyzik.
Meglehet, csak a pillybzott risszeg egy rdszlt

itdlik meg, mert k6zben az alapbol kifogyou a
p6nz 6s nem biztos, hogy a teljes hi6nyz6
risszeget sikeriil visszap6tolni.

Sikeres voltaz ap|lyhzat is, melyet a V6rosi
Szolg6ltat6 kezdemdnyez6,sdre az <inkor-
mhnyzat nyfjtott be a beltigyminiszt6riumba.
A szolg6ltat6 6ltal fedezett 7 milli6 forintos
onr6sz 6s az elnyert l5 milli6s t6mogat6sb6l irj
hulladdkgffit6 szigeteket ds speci6lis aut6t
v6s6rolnak.

Lorntalanitfs
November v6g6ig minden h6tu6g6n folyik a

lomtalanit5s. A lak6k 6ltal feleslegesnek it6lt
holmi mennyis6ge 6vr6l 6vre n6. A lomok
szem6ttelepen tdrt6n6 lerak6si kcilts6geit az
Onkorm6nyzat d,llja, de a hdtv6gi tril6r6k
tetemes kdlts6ge a Szolg6ltat6 bdrkeret6t ter-
heli.

LEtszS,rn
Janu6r 3-a 5ta, az esszeri takar6koss6g je-

gy6ben hrisz f6vel csdkkent a V6rosi 5zo196l-
tatonSl do I goz6k lltszima.

Kiq c_s o_p o_rtok, tanfolyamo k,
klubok a DVIH-ban:

- Musica Beata K6rus: pr6b6k kedden
- Szentendrei Ndpt6ncegyiittes:
feln<itt csoport: h6tf6, csiitdrtrik
ut6np6tl6s csoport: pdntek
gyermek csoport: h6tf6, cstitdrtcik
- Di6tdr6 Balettiskola: h6tf6n, cstitcirrdkdn
- Filibili N6pdalkrir: pr6brik: cstit6rtdkdn
- Akrobatikus rock and roll tanf.: p6ntek
- T6rsastrlnc tanfolyam: szerd6n
* Welldance t6nctanf.: hdtfti, szerda, p6ntek
- Ronan Morgan ir-sztepp t6nc: tanfolyam:
szombaton
- Etka j6ga: h6tfdn, csiitortdkdn
- N6i gy6gytorna: h6tfon, csiitortdkcin
- SANSZ t6rsulat: pr6b6k: csiitort<ikdn
- Szentendrei Gyerek szinhilz foglalkoz6s :
p6nteken
- FalikSrpitszdv6 szakktir: h6tf6n
- DMH nyugdijas klub: csiitrirt<ikdn
- Lak6telepi nyugdijas klub: minden m5-

sodik hdt szerdhjin
- Szentendre Gydkerei Bar6ti T6rsas6g:

minden h6 els6 h6tf6j6n
- Galambdsz Szakkor: minden h6nap m6-

sodik hdtf6j6n
- Bdlyeggyijtci Szakkor: hdtftin
- Sakk k0r: kedden, szerd6n
* Tticsiik zene: szerda ddlel6tt
- Hip-hop t6nctanfolyam: kedd, szombat

Brivebb felvildgositdst a DMH telefon-
szdmdn lehet k'lrni 06-26/312-657
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CsAlAds zERv Ezl re k  F6RU mA

Szentendre testv6rv6ros6ban, Kdzdiv6s6rhelyen mrik6d6 Kezdi-
v6srlrhelyi Csal6degyestilet szervez6s6ben 2003. okt. 3-5. k6z6tt ke-
riilt me grendezdsre az Er d6lyi C sal6dszerv ezetek II. F6ruma. Annak
ellen6re, hogy a rendezvdny az Erd6lyi Csal6dszervezetek II. F6ru-
ma elnevezdst viselte, a f6rum rdsztvev6i a K6rp6t-medence szinte
valamennyi nagyobb magyarok lakta tdjegys6gdt, v6ros6t kdpvisel-
t6k. Magyarorsz6gr6l deleg6ci6t kiilddtt a Nagycsal6dosok Orsz6gos
Egyestilete, a csongrddi 6s az oroshizi egyesiilet. A Nagycsal6dosok
Szentendrei Egyesiiletet - a testvdrv6rosi kapcsolatnak k6sz0n-
het6en - tdbb6ves bariti szillak fizikKezdiv6s6rhelyhez.

Szentendr6t hat tagu deleg6ci6 kdpviselte, KapSs Ferencn6 elnrik
vezet6sdvel. Deleg6ci6nk egy j6l sikeriilt bemutatkoz6 ki6llit6ssal

reprezentSlta a helyi egyesiileti 6let 6s a v6ros hdtkriznapjait. A ki6llitds sike-
r6hez nagymdrt6kben hozz6j6rult Szcillcisind Kati 6ltal vezetett k6zmiives
foglalkoz6s, amelyeken a forumon rdsztvev6k saj6t keziileg is elk6szithett6k a
kirlllitdson is b emutato tt tdr gy akat.

A forumon sz6munkra is 6rt6kes el6ad6sok hangzottak el a rom6niai,
ktiltindsen az erdllyi civil szervez6ddsek lehet6sdgeir6l, munk6juk trirsadalmi
jelent6sdgdr1l. Az el6ad6k kdzdtt szerepelt Ndmeth Csaba szenfitor, Tam6s
SSndor k6pvisel6 6s Tdrdk S6ndor Kdzdiv6s6rhely polgirmestere.

A hivatalos napirendeken tul jutott id6 a bar6ti kapcsolatok 6pol6s5ra 6s rij
kapcsolatok sztilet6s6re. Meghiv6st kaptunk barhti lStogat6sra Erd6ly sz6mos
teleptil6s6re (Marosvdsdrhely, Nagyv6rad), a moldvai cs6ng6k lakta Kl6zs6re,
valamint a Vajdas6gban tiirilhat6 Ad6ra.

A r6szvdteli
lehet6s6g6rt kdszd-
nettinket fejezziik ki
M6nt6 Emese el-
nrikasszonynak 6s az
illtala vezetefr. K6zdi-
v6s6rhelyi Csal6de-
gyesiilet minden
tagSinak.

Kapds Ferencnd
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