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Szentendre V6ros Onkorm6ny zata p6lyhza-
tot hirdet k6zteriileti

Srusitd asztalok b6rlet6re,
2003. december 1. 6s december 23.

kiiztitti iddtartamra

Az irusftis helvszine:
Szentendre, HEV v6g6llom6s 4 db asztal
A koztertileteken kizhr6lag a 411991 . (I.22.)

Korm. rendelet 3. sz. mell6klete szerinti ter-
m6kek 6rusithat6k (pl. iparmrivdszeti,
k6pzdmtiv6szeti, fot6mriv6szeti term6kek,
zsirizett n6pi iparmrivlszeti, valamint n6p-
mriv6szeti term6kek).

A pi.Jyhzaton a Kormfny-rendeletnek
megfelelo termdkekkel lehet rdszt venni, az
6rumint6kat helyi szakmai zstiri tekinti meg.

Az asztalb6rlet 6s kdzteriilet-haszn6lat dija:
legal6bb 80 ezer Ft+AFA, azaz brutt6

szizezer forint.
Let6ti dij: 60.000.-Ftlasztal .
Elj6r6si dij: 12.000,-Ft (a befrzetds iga-

zol6s6t a jelentkez6si laphoz kell csatolni, a je-
lentkez6s an6lktil nem 6rv6nyes!)

Helyi zsririzds 6s licitt6rgyal6s:
2003. november 28-6n l0 6ra, Szentendre,

Polgirmesteri Hivatal, kist6rgyal6
Jelentkez6seket az erre az elj6r6sra rendsze-

resitett formanyomtatv6nyon lehet benyirjtani
2003. november 28-in l0 6r5ig:

Polg6rmesteri Hivatal - Iktat6
Tov6bbi inform6ci6 :
Polgirmesteri Hivatal - V6rostzemeltet6si

Csoport, tel. 26/ 503-377
Jelentkez6si lapok a Polg6rmesteri Hivatal

port6j6n is 6tvehetcik 2003. november 24-tol.

InAny EuRopA
Sokszor k6rdezed magadt6l, mi is zajlik az

Eur6pai Uni6ban? Szivesen megtudn6d,
hogyan mrikridik ez a gdpezet? Gyakran fel-
teszed magadnak a k6rd6st, mit hoz a csat-
lakoz6s sz6modra, szrikebb kdrnyezeted ds
Magyarorszig szSmhra?

A k k o r  T f  G E D  k e r e s i i n k .

h o g y  r 6 s z t  v e g y 6 l  a z

I r i n y  E u r 6 p a :
Eur6pai Fiatalok - Fiatalok Eurtfpfja

c. projektben.

Ha van KEDVED szakemberekkel megvi-
tatni az aktu6lis probl6m6katvagy v6laszt kap-
ni k6rd6seidre, hasonl6 koru t6rsaiddal alka-
lomszenien talillkozm ds ELKEP ZEL6SEI-
DET, azaz REMENYEIDET 6s f6lelmeidet az
EU-csatlakozSs kapcs6n megosztani, akkor
HOGYAN tov6bb?

A v6lasz egyszeri: JELENTKEZZ!
Az ELSO tal6lkoz6: 2003. december 6.

19.00 6ra Mrivel6d6si Hhz 6s Kcinyvt6r Du-
nabogd6ny.

B6vebb INFORMACIO k6rhet6: Horv6th
Imrdn6 261391-045

Kammerer Zsofi.a eu-
info@dunabogdany.hu, illetve 26139 | -025 .

A programr6l olvashatsz a Bogd6nyi Hirad6
novemberi szhmiban, a www.dunabogdany.hu
honlapon

T6mogat6ink:
Eur6pai Bizotts6g Youth 2000-2006 c. prog-

ram
Mobilitas
Dunabogd6nyi Mrivel6d6si Hiz 6s

Kdnyvt6r, Dunabogd6ny Kozs6g Onkor-
mhnyzata

P A  L Y A
F E L H i

A NnqycsnlAdosok Szenrendnei EqyesirlerGnek kinei

JON A MIKULAS december 6-6n (szombat-
on) 16 6rakor a Barcsay Jen6 Altal6nos lskola
tornaterm6be.

A hagyom6nyokhoz hiven ism6t sportd6lut6n
fesz. Minden tagtArsat szeretettel vArnak. TOR-
NAC I PO HASZNALATA KOTELEZO!

K6zmfives foglalkoz6sok
A P0spokmajor Lak6telepi Klub-kOnyvt6rban
- November 26-dn (szerd6n) 16-18 6r6ig

KARACSONYI KEPESLAPOK k6szit6se.
- November 29-dn (szombaton) 9-12 6r6ig

ADVENTI KOSZORU k6szit6s. (Az alapot biz-
tosftjuk, k6rjuk, hogy diszeket, szalagokat saj6t
ig6nyeknek megfelel6en hozzanak magukkal.)

- December 10-6n (szerd6n) 16-18 6rdig
KARACSONYI DISZEK K6SZiI6SE.

A foglalkozdsokon nem csak NSZE-tagok ve-
hetnek r6szt.

,KeringSt6l a rock and roll-ig - FELNOTT
TANCTANVOLYAM Szentend16n KEZDOKN EK
minden vas6rnap 17-18.30-ig -18-100 6ves ko-

rig (4000,- FVh6 - Jelentkezni lehet folyam-
atosan a 310-206-os telefonsz6mon lehet).

Dunapart i  Miivel6d6si Httz Puspdkmajor
Lak6telepi Klubkdnyvtlra a Nagycsal6dosok
Szentendrei Egyesulete rendelkez6sunkre All
minden p6ros h6t szerd6n d6lut6n.

A kovetkez6 foglalkozAs: nov. 26-6n 16 6ra.
K6rjuk, hogy 0gyes-bajos dolgokkal,

otletekkel, javaslatokkal is itt keress6k az ln-
t6z6bizottsAg tagjait. Az Egyesulet m[ikdd6s6v-
el kapcsolatban itt kaphatnak felvi1619os[t6st.

Hamarosan ITT A KARACSONY
December 23-6n d6lut6n 4 orai kezdettel ren-

dezi meg az Egyesulet hagyomirnyos ERDEI
KARACSONYI osszejovetel6t a Sztaravoda for-
r6s folotti erdei pihen6n6l. Harapni 6s meleg in-
nival6t mindenki hozzon mag6val.

Koszonts0k egy0tt a Kar6csonyt! Mindenkit
szeretettel v6rnak, nemcsak az egyesulet i
tagokat.

A szerrendnei qyEpmEsreni relep

2OO7. fvi revfkerysGqr szAmokbnn:

- alkalmazottakszhma: 3 f6 (gyepmester,6l-
lat6pol6, adminisztr6tor)

- befogott ebek sz5ma:2002-ben: 34 db
- befogott ebek sz5ma:
2003. november l4-is 84 db
gazda 6ltal kiv6ltott ebek szSma; 24 db
telephelyen elpusztult ebek szfma: 4 db
ARVACSKA Egyestiletnek 6tadott ebek

szama: 56 db,
ebbol ordkbeadott november 14-ig 26 db

elsz6llitott 6llati tetem ek szirma
2003-ban 260 db,
ennek megoszl6sa: 93 kutya, 128 macska, 5

nyril, 6 r6ka, I vaddiszn6bdr, 2 siin, 4 kecske,
15 nyest, 3borz,2 vadmacska, I kigy6

futott kilomdter 2003-ban: 16741 km
felhaszn6lt t6pl6l6k 1890 kg
Fejleszt6sek
A telephely kialakit6sa kozel van a befe-

jezdsez, a fenti id6szakban az alilbbi fej-
leszt6seket haj tott6k vdgre

- k6rment6 kialakit6s
- keritds6pitds az izol6l6s 6rdek6ben
- l6pcs66pit6s
- szolg|lati f6r6hely fehijit6sa
- tereprendezds, ritkialakit6s
- t6rol6 6piilet fehijit6s6nak r6szleges meg-

val6sit6sa

Oneqed6be n
A Pest Megyei Konyvt6r el6tt, a bokrok

kozott hizza meg mag6t egy id6sebb, ,,k6vd
dermedt" rir, mint talapzatirol leolvashat6,
szem6lyesen Katona J6zsef, a B6nk bin ir6ja.

Csriny6n elb6nt vele a sors 6s az emberi gon-
datlans6g, f6l szemdre mdr 6vekkel ezel6tt
megvakult. TalSn illend6 lenne egy feh6r botot
adni a kezdbe, hitha oddbb kiv6n 6llni.

Nem csod6lkozn6k.
- h -

€*ni" Szenten dre, Dunako rzo 18,
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