2. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
MEGÚJULT A VASÚTÁLLOMÁS

Biharkeresztes lakossága örömmel fogadta a Vasútállomás épületének felújítását, környezete parkosítását.
Megkerestük Kótai Andrást, aki 2003. szeptember 01.
óta a biharkeresztesi vasútállomás állomásfőnöke és
arra kértük, hogy beszéljen nekünk a fejlesztésekről.

felújítás alatt 20-30 munkás dolgozott, a folyamatos
munkavégzés komoly szervezőmunkát igényelt a biztonságos működtetés biztosítása érdekében.
A rekonstrukciót követően az épület műemlék állapota
megmaradt. A belső teret a XXI. századi európai uniós
követelmények szerint alakították ki.

A vasútállomás épületének a felújítása időszerű volt.
Maga az épület vasúti műemlék, körülbelül 130 évesre
tehető, az építés pontos dátumát nem tudjuk, de az
építés idejének nyomaira a tetőtéri gerendákon találhatók utalások. Az ezt megelőző felújítás az 1980-as
években történt. Az utazók nagy örömére 2004 tavaszára elkészült első lépésként a peron kiépítése, így
500 m-re bővült a peronrész.
Az épület átalakítása a 2007-es schengeni vasútállomások felújítására tervezett költségvetési forrásból
valósult meg. Országos szinten ez a keret 400 millió
forint volt, ebből az összegből a biharkeresztesi vasútállomás 183 millió forint támogatáshoz jutott.
A munkálatok 2008. január 12-én kezdődtek. 2008.
június 27-én ünnepélyesen átadták a felújított épületet.
A kivitelező az ORNAMENT 2000 Kft Miskolc. A

Az irodák, a szociális létesítmények, az étkezők és a
pihenők segítik az itt dolgozók és az utazók kényelmét.
Megújult utastér, váróterem, korszerű jegykiadó szolgálja az utazni vágyókat. Az épület emeletén korszerű
határrendészeti irodákat alakítottak ki.
Valamennyien, lakosok és vasúti dolgozók örömmel
fogadtuk az állomás felújítását. Ezúton is kérnénk az
utazó közönséget, hogy vigyázzanak a felújított épület
tisztaságára, megújult környezetére.
Az állomás melletti területen is elbontásra került a régi
épületsor (vámépület), amely területre a városi önkormányzat tervei között szerepel egy kényelmes, tágas
parkoló illetve egy fedett buszváró kialakítása. Vasútbiztonsági érdekből a vasútállomás területét drótkerítéssel vették körül közel 2000 m hosszan.

EGYHÁZZENEI SZAKMAI NAP BIHARKERESZTESEN
2008. szeptember 13-án a határ két oldalán lévő Bihari
Egyházmegyék, valamint az Érmelléki Egyházmegye
kántorai, kórusvezetői és hitoktatói találkoztak a Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
Az egynapos szakmai nap közös gondolkodásra és tapasztalatcserére hívta az egyházzene képviselőit, akik
határon innen és túl, református gyülekezetek és iskolák
zenei életének irányítói, szervezői és résztvevői.
A nap során előadások és beszélgetések váltották egymást, amik tartalmi és módszertani kérdésekben is segítséget nyújtottak a résztvevőknek mindennapi munkájukhoz. Az előadók között hallhattuk Berkesi Sándor Lisztdíjas karnagyot, a Kollégiumi Kántus vezetőjét, valamint
Kurgyis Andrást, a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának ének-zene - egyházi ének tanárát is. A
szervező művészetoktatási intézmény zenei kiadók segítségével kiadványok sokaságát tette elérhetővé a nap so-

rán, és igyekezett mindenben a leggyakorlatiasabb segítséget nyújtani a szakma képviselői számára.
A nyitó áhítaton Nagy Zsolt esperes-lelkész, a Biharkeresztesi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte az egybegyűlteket, s a továbbképzés zárásaként,
mintegy megkoronázva a napot, a vendéglátó zeneiskola
egyházzenész professzor névadójának tiszteletére, a zenés áhítat Gárdonyi emlékhangversennyé változott a
református templomban. A résztvevőkből alakult kórus,
valamint a Kollégiumi Kántus, Gárdonyi Zoltán és fia, a
ma is Svájcban élő Gárdonyi Zsolt műveiből adtak elő
egy csokornyit, bevonva a gyülekezet tagjait is a közös
éneklés örömébe. A záró alkalmon Oláh Mihály, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület énekügyi
főelőadója végezte a szolgálatot, aki a teljes közösség
nevében megfogalmazta, hogy szükség van az ehhez
hasonló kezdeményezésekre, egymás munkában való
megerősítésére, a segítségkérés lehetőségének megteremtésére, s az Ige szolgálatában történő hasonló alkalmakra.

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

