6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI

Véget ért a farsangi időszak. A szülőkkel történt előzetes megbeszélés
alapján nyílt, vagy zárt formában
tartottuk meg a farsangi mulatságot.
A vidám képek tanúskodnak a fergeteges farsangi hangulatról.

Törpike csoport

Mohácsi Géza képviseletével az
Esélyegyenlőségi Csoport üdítő és
sütemény felajánlásával járult hozzá
a farsang megtartásához.

Katica csoport

Teknőc csoport

Kérjük támogassa a Biharkeresztesi
Szivárvány Óvodát személyi jövedelem adója 1%-val.

Margaréta csoport

Adószám: 18545128-1-09
Maci csoport

A kedvezményezett neve: „Óvodás
Gyermekekért Nevelési Alapítvány”
A Só-szoba továbbra is igénybe vehető az óvodában.
Érdeklődni az óvodában, az alábbi
telefonszámon lehet: 430-096.

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ
Sokan nem tudnak az utazási kedvezményekről
Az utazási kedvezmények már 2007 március 1-jétől érvényesek,de
az a tapasztalat,hogy sokan még most sincsenek tisztába vele. Akik
fogyatékossági támogatást,illetve magasabb összegű családi pótlékot kapnak,a helyközi közlekedésben egységesen 90% jegyvásárlási,illetve bérletvásárlási kedvezményt érvényesíthetnek,míg a helyi
közlekedést díjmentesen vehetik igénybe. Ezek a kedvezmények a
súlyosan fogyatékos személyek egy kísérőjének is járnak. A jogosultság igazolása hatósági határozatokkal (fogyatékossági támogatásról,illetve emelt összegű családi pótlékról szóló) vagy az előbbi
határozat alapján a lakóhely szerinti területileg illetékes M.Á.K.
ügyfélszolgálatán igényelt Hatósági Igazolvánnyal történik.
A súlyosan fogyatékosnak nem minősülő, de rokkantsági járadékos,
illetőleg rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő
személyek a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlettel utazhatnak.
Jogosultságukat a lakóhely szerint illetékes jegyző igazolásával,vagy a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolással és
személyi igazolvánnyal igazolhatják.

Koszorus Tünde
Látássérültek k.k.cs.vezetője
Tel:30/451-8224
Ügyfélfogadás minden szerda 8.00 - 12.00 óráig
Családsegítő Szolgálat, Damjanich u.9

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(2007/2008. tanévre)
A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriuma a 2007/2008. tanévre csak az egyetemi és főiskolai
hallgatók számára ír ki pályázatot, aminek a beadási határidejét ebben a tanévben a tanév első felének lezárása
után, 2008. március 16-ra tűzi ki, az alábbiak szerint:
Pályázhatnak:
- biharkeresztesi állandó lakhellyel rendelkező főiskolai, vagy
egyetemi hallgatók
- az előző évben legalább 3,5 tanulmányi átlagot és legalább
évenként 310 kreditpontot elért felsőbb éves hallgatók
- első éves hallgatók közül azok, akik az első félévet sikeresen
befejezték, legalább 15 kreditpontot és a 3,5 tanulmányi átlagot elérték
- a felsőbb éves hallgatóknak az előző év végi és a jelen félévi
tanulmányi eredményt is közölni kell.

Pályázni csak pályázati űrlapon lehet. (Beszerezhető:
Seresné Kovács Anna kuratóriumi tagnál – Damjanich u.
3. sz.)
A sikeres pályázók a megítélt pályázati díjukat
2008. március 31-ig kapják meg.
Nagy Gyula
kuratórium elnöke

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

