
2011. október

Szeptember 1-jétõl megváltoztak a lakásfenntartási támoga-
tásra való jogosultsági feltételek.                                                

A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás
jelenlegi rendszerét. A módosítás célja egyrészt a szociális gáz- és
távhõtámogatás megszûnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak
befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a
támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése.                 
A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíj-
minimum 250%-ában határozza meg a korábbi 150% helyett,
ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli
arányára vonatkozó elõírást. A jövedelemszámítás alapja az egy
fõre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét
jobban kifejezõ fogyasztási egység lett.                                           
A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése
érdekében a módosítás két további alapvetõ intézkedést vezet be:
az egyik a támogatást igénylõk vagyoni helyzetének vizsgálata, a
másik pedig annak elõírása, hogy a lakásfenntartási támogatást
elsõsorban természetben kell nyújtani. Ez a közüzemi díjaknak
(elsõsorban az elektromos áram) a megállapított támogatás
mértékével megegyezõ jóváírását jelenti.                                        
A Képviselõ-testület döntése értelmében lakásfenntartási támoga-
tásra jogosultak még azon személyek is, akik esetében az egy fõre
esõ jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
260%-át, egyedül élõk esetében annak 270%-át és a jogszabályok-
ban foglalt egyéb feltételeknek megfelelnek. A kérelmeket a Polgár-
mesteri Hivatalban, formanyomtatványon lehet benyújtani.
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Változott a lakásfenntartási
támogatás

tájékoztató

dr. Deák Ferenc 
jegyzõ

Vásárosnamény Város Képviselõ-testülete nevében
tisztelettel meghívom Önt és családját

az 1956-os forradalom hõseinek emlékére,

002011. október 23-án 14  órakor

az Esze Tamás Mûvelõdési Központ
színháztermében tartandó városi ünnepségre.

Ünnepi program:

Himnusz
Ünnepi beszédet mond: Dr Siposné Szilágyi Ildikó

az Eötvös József  Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanára

Ökomenikus istentisztelet
Kitüntetõ díjak átadása

Szózat
Koszorúzás Dr. Kiss Sándor kulturpolitikus

szobránál, és a Posta falán elhelyezett Emléktáblánál.

Szeretettel várjuk a közös ünneplésre!

Filep Sándor
polgármester

Városunk 2011. október 1-jén szüreti mulatságra hívta lakóit.
A rendezvényt a régi szokásoknak megfelelõen kisbíró nyitotta
meg, majd dr. Czomba Sándor államtitkár és Filep Sándor
polgármester úr köszöntötte a megjelenteket.                            

A szüreti rigmusok között Tahirák József néptánctanár fergeteges
táncát láthattuk, majd az általános iskola kis énekkara szüreti népdal-
csokrot adott elõ. Tóth Józsefné tanító néni verssel színesítette a meg-
nyitót. Ezt követte az immár hagyománnyá vált szüreti felvonulás.
Vásárosnamény utcáin újra érezhettük a régi kor hangulatát. Lóhá-
tasok nyitották a sort, akiket feldíszített hintók, stráfokon és trakto-
rokon ülõ vidáman integetõ kisiskolások követtek. 

.

Õszi szüreti mulatság

/folytatás az 7. oldalon/ Az általános iskola kis énekkara szüreti népdalcsokrot adott elõ

M e g h í v ó
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A térségben 2011. szeptember 29-ig lehetett projekt-adatla-
pokat benyújtani a Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési
Egyesület által meghirdetett pályázati lehetõségekre.           

A fejlesztési lehetõségek között szerepelt a helyi termékeket elõ-
állító vállalkozások kialakítása és fejlesztése, a turisztikai szolgálta-
tások fejlesztése, ifjúsági-kulturális-helyi hagyományokra épülõ
rendezvények megvalósítása, marketing-kommunikáció és arculat-
formálási tevékenységek támogatása, a térség civil szervezeteinek
fejlesztése, hagyományos mesterségek képzéséhez kapcsolódó
fejlesztések, rendezvénysorozatok lebonyolítása, szabadtéri
szabadidõs és rekreációs tevékenységek fejlesztése. A  benyújtott
adatlapokból már körvonalazódnak az igényelt összegek és
fejlesztési célok is.                                                                        
A határidõ lejártát megelõzõen néhány nappal még csak 5-6
projekt-adatlappal „büszkélkedhetett” a munkaszervezet, de a
határidõ lejárata utáni összesítés több mint 80 adatlapot mutatott.
A térségben meghirdetésre kerülõ nyolc célterület mindegyike
népszerûnek bizonyult, a pályázók által igényelt összeg a rendel-
kezésre álló források kétszerese, így valódi verseny van kialakuló-
ban a pályázók között. Az egyesület munkaszervezete örömmel
fogadta a nagyszámú projekt-adatlapokat, mert az elõzõ pályázati
körök alacsony számú (20-30 db) érdeklõdést tanúsítottak.          
2011. október 3-án a Felsõ-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesü-
let Helyi Bíráló Bizottsága adatlaponként döntést hozott a beér-
kezõ fejlesztési elképzelésekrõl. A Bizottság döntése során meg-
vizsgálta a beérkezõ fejlesztéseket annak megfelelõen, hogy telje-
sítik-e a megadott számú és feltételû térségi kritériumokat, illetve
illeszkednek-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához, ennek megfe-
lelõen támogatták vagy utasították el az adott projektelképzelést. 
A beérkezett projekt-adatlapok nagy többsége – egy-két kivétellel
– teljesítette a szükséges feltételeket, ennek megfelelõen a pályá-
zók elkezdhetik elektronikusan kidolgozni pályázataikat.              
Az egyesület munkaszervezete a napokban postázza a benyújtás-
hoz szükséges tanúsítványokat.
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A LEADER-programok
„felrázták” a térséget

Szöllõsy László
munkaszervezet vezetõ

A vásárosnaményi Polgármesteri Hivatal
nagytermében szeptember 29-én, immár
ötödik alkalommal kerül sor a határon
túli, magyar állampolgárságot szerzett
h o n f i t á r s a i n k  á l l a m p o l g á r s á g i
eskütételére.                                               

Az ünnepséget részvételével megtisztelte
Dr. Vinnai Gyõzõ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

.

Állampolgársági eskütétel
M e g y e i  Ko r m á n y h iva t a l  ve z e t õ j e ,
Filep Sándor polgármester és dr. Deák Ferenc
jegyzõ.  Az állampolgársági esküt 57  személy
tette le, akik Nagybányáról, Szatmárnémeti-
bõl, Bibarcfalváról, Makkosjánosiból,
Csapról, Nagydobronyból, Kaszonyból és
Beregszászról érkeztek az eskütételre.         
Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere
ünnepi köszöntõjében kiemelte, hogy az

.

anyaország befogadja a határon túli fiait,
lányait, biztonságot adva minden törvény-
tisztelõ és nem csak jogokat, de kötelességei-
ket is tudó honfitársának.                             
Az esküt tevõk részére az okiratokat a
polgármester úr adta át, dr. Vinnai Gyõzõ
Kormánybiztos gratulált az állampolgársági
esküt tett polgároknak. 

.

A Tisza-híd történetét bemutató fotókiállítás megtekinthetõ 2011. október
11-tõl november 10-ig a könyvtár földszintjén. A kiállított fotók készítõi, ill.
beküldõi: Markocsány András, Hajdú István, Konyha Miklós, Nyíri János,

Tótfalusi Zoltán,  Ebesfalvi Sarolta, Badak Gyula, File Ervinné, Szabó
Károly, dr. Pataki Béláné dr. Baráth Ida, Jászay Sándor, Báthory Györgyné,
Beregi Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, Móricz

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye

Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk
imádkozni.                                                                                 .

Tyukodi László emlékére

A Zeneiskola dolgozói

Egy éve annak, hogy – szinte észrevétlenül – itt hagyott minket
Tyukodi László zenetanár kürtös, a város zenei életének robotosa,
aki a fenti idézetet tekintette hitvallásának. Miskolcról szólította
ide hivatása 1976-ban, ide követte feleségét, Klárikát, és élete
végéig itt szolgálta a zeneoktatás ügyét. Az élete nem rivaldafény-
ben zajlott, de ismerték, számon tartották szakmai körökben, elis-
merték munkáját. Több mint száz növendék az õ szakértõ irányí-
tása mellett tanult meg valamelyik rézfúvós hangszeren vagy furu-
lyán játszani.                                                                                 
Több tucat tanítványa vált a Városi Fúvózenekar tagjává.            
Szívügye volt a zenekar, melynek hosszú éveken át egyik vezetõje
volt. Az utolsó pillanatig, amíg egészsége engedte, játszott a zene-
karban, sokszor azt is vállalva, hogy mások hiányzása miatt gaz-
dátlan hangszereket szólaltasson meg. Soha nem tekintette méltó-
ságán alulinak, hogy gyerekekkel, amatõrökkel szerepeljen együtt,
pedig bõven volt része „profi” zenélésben: 25 évig volt tagja a
Szabolcsi Szimfonikus Zenekarnak, illetve alapító tagja a
Holborne rézfúvós kvintettnek, mellyel 1985-ben Kaposváron a
zenetanárok VIII. Weiner Leó Kamarazenei Találkozóján mûvé-
szeti díjban részesültek.                                                                
Megadatott neki a legtöbb, amit tanár elérhet: több tanítványa
– köztük fia és lánya is – folytatják munkáját, továbbviszik kedves
hangszere, a kürt és a zene szeretetét.

.

.

.
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2011. szeptember 22-én – városunkban ötödik alkalommal –
megrendezésre került az Európai Autómentes Nap. Ragyogó
idõben, három városrészen, kb. 1400 fõt tudtunk megmozgat-
ni. A rendezvények zavartalanságáért a rendõrség és három
polgárõr szervezet munkatársait illeti az elismerés.                   

E nap keretében indult útjára a 3. CRITICAL MASS a Kárpátokért
Egyesület koordinálásával. Mindhárom helyszínen zajlottak
kerékpáros vetélkedõk és aszfaltrajzverseny is. Gergelyiugornyán a
töltésen, a belsõ városrészben pedig a Kraszna-hídig tehettek a
résztvevõk egy-egy hosszú sétát az egészségükért. A vásárosnamé-
nyi sétát szervezõ Kistérségi Intézet  (korábban: ÁNTSZ) munkatár-
sai ünnepi díszbe öltöztették a hidat, s az egészségügyi szûrések
életmentõ szerepérõl is szóltak, mielõtt az emlékezés virágait a
folyóba hullatták.

.

Autók nélkül egy napig

A legkisebbek is jól érezték magukat az autómentes napon

órákon keresztül a munkát, egy-egy tanáccsal is ellátva az érdeklõdõ-
ket. Véradóink a tervezett 50 egység helyett 59 egység vért adtak.    
Az ÖKOMATA fáradhatatlan üzemeltetõi kb. 1200 helyes választ
díjaztak. Az ÖKOBÖRZE látogatói értékes régi író- és varrógépe-
ket, egyedi holmikat találhattak, a Platán Autóház jóvoltából pedig
környezetbarát autókkal is ismerkedhettek az érdeklõdõk.                
A FIX-esek ÖKO játszóstandját is sokan felkeresték egy kis játék
kedvéért.                                                                                           
Többen hoztak saját vízmintát elemzésre. A Természetbarát
Diákkör tagjai négy napon keresztül folyamatosan mérték a levegõ
állapotát és a zajszennyezést, illetve számolták a forgalmat a város
két pontján dicséretes szorgalommal.                                                
Az elrettentést és reményeink szerint a megelõzést szolgálta a több
szervezet összefogásaként létrejött „diszkóbaleset szimuláció”,
amelynek során a szórakozás közben alkoholt és egyéb szereket
fogyasztó, majd pedig kocsiba ülõ és balesetet okozó/szenvedõ
fiatalok történetét mutatták be. A 12 éven felülieknek tervezett
történet, reméljük, eléri a célját, hiszen, ha már csak annyi tudatosult
a nézõkben, hogy ha alkoholt fogyasztottak, ne üljenek a volán
mögé, már megérte. Ha pedig az alkohol és drog elutasítását is maga
után vonja, akkor az még nagyobb nyereség.                                     

Köszönet a szervezésben részt vevõknek, s a felajánlóknak: Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, Vásárosnamény Város Önkormányzata,
Eötvös József  Általános Iskola és AMI, Lónyay Menyhért
Szakközép és Szakképzõ Iskola, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium,
Petõfi Sándor ÁMK, Kölcsey Ferenc ÁMK, Esze Tamás Mûvelõdési
Központ, Természetbarát Diákkör, Vöröskereszt, ÁNTSZ, Nevelési
Tanácsadó, városunk 4 polgárõr szervezete, Kárpátokért Egyesület,
Országos Mentõszolgálat, Rendõrség, Tûzoltóság, Katasztrófa-
védelem, Védõnõi Szolgálat, Egészségügyi Alapellátás, Humán
Szolgáltató Központ, dr. Balázsy Erzsébet, Fiatalok Kulturális
Szövetsége Ifjúsági Egyesülete, Platán Autóház, Bereg-Siba Bt,
Varga Sándor, Krutilla Zsolt és sok „névtelen” segítõ.

.

.
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Sokan emelték egyszerre a magasba bringájukat

Az Esze Tamás Mûvelõdési Központ adott otthont ismét a véradás-
nak  és az egészségügyi szûréseknek,  amelyek iránt most is nagy volt
az érdeklõdés. A szûréseket végzõ védõnõk fáradhatatlanul végezték

Az ÖKO-RALLY futamai ismét megmozgatták a csapatokat,
hatalmas létszámban, 34 csapat regisztrált. A rendõrség által
megépített akadálypályát is sokan teljesítették biciklivel, rollerrel és
görkorcsolyával, az óvodás korosztálytól kezdve a felnõttekig. Több
mint ötvenen töltöttek ki KRESZ totót is.

. .

A gyerekek színes aszfaltrajzokat készíthettek

Szabóné Széles Erzsébet
szervezõ
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kultúra

az Esze Tamás Mûvelõdési
Központban 2011. október 17-én,

19 órai kezdettel

FIGARÓ HÁZASSÁGA 
az Esze Tamás Mûvelõdési Központban

(Vásárosnamény, Rákóczi út 9.)
2011. november 16-án, 19 órai kezdettel.

Jegyigénylés: 45/470-153 vagy személyesen
a helyszínen. Jegyek elõvételben 2300 Ft, a helyszínen 2600 Ft.

Meghívó

A Petõfi Sándor ÁMK Szülõi Közössége, Nevelõtestülete

Jótékonysági Bált
szervez,

melyre ezúton meghívja Önt, partnerét és családtagjait

Idõpontja: 2011. november 19. (szombat) 19 óra

Helye: Gergelyiugornyai Általános Iskola

Részvételi díj: 2700 Ft,
mely magába foglalja a vacsorát és egy pohár pezsgõt

Zenél: Bíró Bertalan

Alsós diákjaink néptánccal,
7-8. osztályosaink bécsi keringõvel készülnek

Támogatójegyek is kaphatóak 500 Ft és 1000 Ft értékben

Belépõ-, illetve támogatójegyek megvásárolhatóak
az iskola titkárságán

A bál bevételét a gyermeknapi rendezvény
megszervezésére fordítjuk

Tombola – zene – tánc
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AKCIÓS

SZÉKVÁSÁR!
6 hónapos, újszerû állapotú
tölgyfa vázas, román import
kárpitozott székek (50) db

egyben vagy darabonként
    eladók.

Megtekinteni és érdek-
lõdni a vásárosnaményi
PIACCSARNOKBAN 
lévõ BÚTORBOLTBAN
lehet. Tel.: 45/570-549;
30/205-24-39;

Az akció
2011. október 1-tõl

a készlet erejéig tart.

Vásárosnamény, Kölcsey út 1. (a rendõrség mögött)

Tel.: 06-45/470-886; 06-20/3664-215
Nyitva: Hétfõtõl-Péntekig: 8 és 16 óra között

- 

- Lakóingatlanok, termõföldek és
  mûemlékek E.

INGATLANKÖZVETÍTÉS

ÉRTÉKBECSLÉS

INGYENES

HITELÜGYINTÉZÉS

INGYENES

HITELÜGYINTÉZÉS

INGYENES

HITELÜGYINTÉZÉS

TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

 ESütõ és Simon Kft.

  H (45) 488-038;
  :(30) 903-61-13;
       (30) 466-14-37;
  - Tarpa, Petõfi út 98.

.

:   

Jókedvûre sikerült Ovi-suli: a kézmûves
foglalkozáson õszi manót készítettek a Kölcsey

ÁMK-ban a vitkai óvodások és iskolások.

A vitkai szõlõben (zártkert) telket veszek.
Tel.: 06-70/376-65-58

További információ:

FIX - Vásárosnaményi Információs Pont 
4800 Vásárosnamény, Árpád köz 1/B.

Tel.: 06-30/933-87-43;
E-mail: vninformaciospont@gmail.com

- Számítógép- és internet használói tanfolyamunkra
- Kulcskompetencia-fejlesztõ tréningünkre

Kapcsolódj be munkánkba:
Legyél az ÖNKÉNTESünk, és 

 Kortárssegítõ tréningünkön!

részt vehetsz

újságíróként a turmix nevû újság szerkesztésében,

vagy zöldkommandós, illetve rendezvény és
programszervezés vagy szociális jellegû feladatok
ellátásában, valamint

JELENTKEZZ INGYENES

A program az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

Kedvezményezettek:
Fiatalok Kulturális Szövetsége – Ifjúsági Egyesület, Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 52.755.150 Ft

Szerzõdés dátuma: 2010. 07. 28.

A képzés a TÁMOP-5.5.1./A-10/1-2010-0021 projekt keretében valósul meg.

2011. szeptember 17-én, Fábiánházán tartotta „Szatmár határok nélkül” elnevezé-
sû ünnepélyes rendezvényét a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület.
A rendezvény hatalmas sikerét jól érzékelteti, hogy több mint kétezren érkeztek
Magyarország különbözõ részeirõl és a határon túlról egyaránt.                                

Csûry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Fülöp István
országgyûlési képviselõ, a Reformátusok Szatmárért egyesület elnökének ünnepélyes
köszöntõjét követõen szabadtéri istentiszteletet tartott Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke.                                                                                                                  

Tíz romániai lakhellyel rendelkezõ - immáron magyar - állampolgár tett ünnepélyes
állampolgársági esküt, Fábiánháza és Szamoskrassó (Románia) testvér települési  szándék-
nyilatkozatot írt alá. Az egész napos eseményen a reformáció történetével foglalkozó
elõadások mellett kulturális mûsorok, hazai és határon túli néptánc csoportok, zenei
elõadások, koncertek szórakoztatták a vendégeket.                                                           
A szervezõk és az egyházi vezetõk közösen jelentették be a Református Nemzeti Emlék-
park létrehozását, ennek emlékezetére és tiszteletére közösen állítottak kopjafát.

.

.

.

Szatmár határok nélkül 

Vásárosnamény Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata 2011. október 20-án

00(csütörtökön) 14  órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart az Esze Tamás Mûvelõdési

Központban. A közmeghallgatásra
szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Balogh Róbert
CKÖ elnöke

Meghívó
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/Õszi szüreti mulatság, folytatás az 1. oldalról/

Sziklai Ernõ kisbíró vezényletével mazsorett
csoportok, néptáncosok és népi ruhába
öltözött gyereksereg zárta a sort. A lelkes
szülõket és a lakosságot is magával ragadta a
vidámság, s õk is beálltak a felvonulók közé.
Visszatérve az iskolába a gyerekeket a régi
hagyományokat felelevenítõ állomások
fogadták. Pedagógusok irányításával megis-
merkedtek a szüretelés és a borkészítés
rejtelmeivel, eszközeivel, amit a következõ
helyszínen a gyakorlatban is kipróbálhattak:
szõlõt szemeztek, daráltak, préseltek és
nagy-nagy örömükre finom, édes mustot
kóstolhattak, pogácsát ehettek.                    
Az elméleti ismeretek után egy TOTÓ és
szókirakó kitöltésével adhattak számot tudá-
sukról. Filéné Huszti Zsuzsa és Dér István cite-
rajátékkal kísérte a szüreti dalokat. Az udva-
ron felállított csõszkunyhó hangulatot
teremtett a csõszjátékhoz és ügyességi verse-
nyekhez. A Megoldásház dolgozóival õszi
termésekbõl képeket készítettek, majd õszi
faleveleket, gyümölcstálat ragaszthattak kéz-
mûves házukban. Kosárfonó és bõrdíszmû-
ves mutatta be mesterségét a gyerekeknek,
akik népviseleti ruhába is felöltözhettek.

.

.

A szüret tánc nélkül mit sem ér, erre a tánc-
ház biztosított lehetõséget. A programokba
bárki bekapcsolódhatott, a Rákóczi utcán
vásári hangulat fogadta járókelõket, emellett
néptánccsoportok, népdalénekesek léptek
fel. A színpadon vidám színdarab is bemuta-
tásra került. Husztiné Bartha Mónika támoga-
tásával a szülõk munkájának köszönhetõen
zsíros kenyeret, hagymát és pogácsát kínáltak
a látogatóknak. A gyerekek erre a napra
régóta készültek gyûjtõmunkával, rajzokkal,
melyekért a FIX Ifjúsági Egyesület által
szponzorált ajándékokat vehettek át.            

A nap záróeseménye az R-GO fergeteges
koncertje volt.

.

Támogatók:                                             

Balázs Mihály, Bányai Sándor, Barabás község,
BIKSZE, Bíró Éva, Bittner József, Czeglédi
Béla, Csalah Attila, Cserepes Sándor, Csobolya
Attila, Dér István, Diák Sándorné, Dr. Kovács
Lajos, Filéné Huszti Zsuzsanna, FIX Ifjúsági
Egyesület, Fórizs István, Forrás Vállalkozói
Klub Vásárosnamény Egyesület, Gál Gábor,
Gál Sándor, ifj. Gál Sándor, Gemzse község,
Husztiné Bartha Mónika, Juhász István, Kati
András, Kazsuk Ferenc, Kazsuk Sándor, Király
Tibor, Kiss B. Zoltán, Koncz Imre, Koncz József,
Konczné Sugta Lívia, Kovács Sándor, Megoldás-
ház, Seres László, Sziklai Ernõ, Varga László,
Varga Sándor, Anonim támogatók, valamint a
szülõk segítõ munkája.

.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata
a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal

együttmûködve
ezennel kiírja a 2012. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók számára
a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév elsõ félévére

vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos

szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben

(felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és

szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,

vagy felsõfokú szakképzésben, a képzési
keretidõn belül folytatják tanulmányaikat.

A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.

Pályázni a pályázati ûrlap benyújtásával lehet, mely a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadójában 

(Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) 
- a részletes pályázati kiírással együtt – átvehetõ.
A pályázatokat postai úton, vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadójában lehet

benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni:
„BURSA   A”

A pályázó szociális rászorultságát környezet-
tanulmány útján is ellenõrizhetik.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható

a  címen.www.wekerle.gov.hu

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata a
Nemzeti Erõforrás Minisztériummal

együttmûködve
ezennel kiírja a 2012. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi
területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos

szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi

elõtt álló középiskolások;
vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõ-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert

érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév elsõ félévétõl kezdõdõen

felsõoktatási intézményben teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokozatot és

szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben,

vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek

ösztöndíjban, akik 2012-ben elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat

a 2012/2013. tanév elsõ félévében
ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.

Pályázni a pályázati ûrlap benyújtásával lehet,
mely a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadójában

(Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) –
a részletes pályázati kiírással együtt – átvehetõ.
A pályázatokat postai úton, vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadójában lehet

benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „BURSA   B”

A pályázó szociális rászorultságát
környezettanulmány útján is ellenõrizhetik.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bõvebb felvilágosítás kapható a  címen.www.wekerle.gov.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vásárosnamény
Cigány Kisebbségi Önkormányzata,

a
2011/2012-es tanévre 

tanulmányi ösztöndíjpályázatot ír ki.

A pályázatra Vásárosnamény Város közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,

5-8 osztályos cigány tanulók jelentkezhetnek,
akiknek a legutóbbi lezárt féléves

tanulmányi átlaga legalább jó (4-es).

A pályázat benyújtási határideje:

1. félév: 2011. október 31.
2. félév: 2012. február 28.

Pályázni az iskola által kiadott:

· iskolalátogatási igazolás,
· legutóbbi lezárt félévi bizonyítvány/ellenõrzõ

könyv fénymásolatának benyújtásával lehet.

A pályázaton résztvevõ, évfolyamonként legjobb
tanulmányi eredményt elért tanulók  (összesen 4 fõ)
5000 Ft/félév tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a döntésérõl
a pályázat benyújtási határidejét követõ

egy hónapon belül értesíti a nyertes pályázókat.

A megítélt ösztöndíj kifizetésére legkésõbb
a döntést követõ hónap utolsó napjáig kerül sor.

A pályázatot benyújtani a Vásárosnamény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökének

(4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33.)
postai úton, vagy személyesen lehet.

Balogh Róbert 
CKÖ Elnök
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Már hagyomány Vitkában, hogy minden év
október elején megemlékezünk az Idõsek
Világnapjáról. Ezen a napon szeretettel gon-
dolunk mindazokra, akik egy hosszú élet
munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják
maguk mögött. Minden évben köszöntjük õ-
ket, de szeretetüket, bölcsességüket, segíteni
akarásukat az év minden napján érezzük.

Tisztelet az idõseknek

Zánné Kiss Andrea

Az Állatok világnapját minden évben októ-
ber 4-én, Ferenc napján ünnepeljük. Ez a
nap tisztelgés Assisi Szent Ferenc elõtt, aki
már a 13. század elején azt hirdette, hogy
mindent szeretnünk kell ami körül vesz min-
ket, legyen az élõ vagy élettelen. Gondolko-
dásának és tetteinek középpontjában a felté-
tel nélküli szeretet állt. Már életében legen-
dák születtek az állatoknak szóló prédikáció-
iról, az állatokkal való beszélgetéseirõl.         
Ezen a napon világszerte nemcsak a ferences
rendi szerzetesek emlékeznek meg rendalapí-
tójukról, hanem az állatok világnapja rendez-
vényeivel, az állat- és természetvédõk is.      
Magyarországon 1991-tõl, elsõsorban állat-
védõ szervezetek és állatkertek rendezésében
tartanak rendszeresen Állatok világnapja
megemlékezéseket. Ehhez csatlakozott idén
is a vitkai Kölcsey Ferenc ÁMK, alsós taná-
raik és diákjaik rövid megemlékezéssel és
pályázat hirdetésével ünnepeltek.

.

.

Állatok Világnapja a Kölcseyben

- MTI -

M3-as autópálya

Vásárosnamény-Vitka-Gergelyiugornya lakossági
tüdõszûrési terve 2011. évben

Vásárosnamény
Október 03. 04. 05. 06.
Orbán B. krt.
Október 07. Rákóczi u. 
Október 10. 11. 12.
Búzakalász u. Csalogány u.
Gyöngyvirág u.
Október 13. 14. Ifjúság u. 
Október 17. 18. Petõfi u.
Bajcsy Zs. u 
Október 19. 20.
Bessenyei u. Tamási Á. u. 
Október 21. Heltai G. u. 
Október 24. 25. Rózsafa u.
Ipar u. Naményi P. u. Kis u.
Október 26. 27. 28.
Szatmári u. Béke u. Bocskai u.
November 02. 03.
Széchenyi u.
November 04. Bartók B. u.
November 07. 08.
Eötvös u. Sport u. Hunyadi u.

November 09. 10.
Arany J. u. Kölcsey u.
November 11.
Dózsa Gy. u. Alkotmány u.
November 14. 15. Veres P.
u. Móricz Zs. u.  József  A. u.
November 16. 17. Árpád u. 
Árpád-köz, Ady E. u. Erkel u.
November 18. Táncsics M. u.
November 21. 22.
Radnóti u. Hajnal u. Esze T. u.
November 23. 24.
Jókai u. Zrínyi u.
November 25. Szabadság tér
November 28. 29.Vammala u.
Beregszászi u. (v.naményi része)
November 30.
Ilki u Vörösmarty u.
December 01. Szõlõskert u.
December 02. Kossuth u.
December 05. 
Kraszna u. Váci M. u.

Gergelyiugornya: 
2011. december 12. 13. 14. 15.

Vitka: 
2011. december 06. 07. 08. 09.
Perényi-tanya; Károlyi-tanya:

2011. december 16.
Kérjük a lakosságot, hogy

minden 30 év feletti lakos és
életvitelszerûen a városunkban

tartózkodó személy saját
érdekében a tüdõszûrésen

jelenjen meg!
Helye: Vásárosnamény
Tüdõgondozó Intézete
4800 Vásárosnamény,

Ady Endre utca 5.
Ideje: 2011. október 03-tól

december 16-ig. 
Hétfõ, szerda, csütörtök,

péntek: 8-13-óráig. 
Kedd: 10-13-óráig.
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