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VÁROS FE JLESZTÉS BIHARKERES ZTESEN
Segítse Ön is véleményével Biharkeresztes fejlődését!
A megújulás, a modern, dinamikusan fejlődő várossá válás a célja Biharkeresztesnek a következő években. Városként elvárás a fejlesztési pályázatokon való induláshoz, hogy a település rendelkezzen egy középtávú, 7-8 évre
vonatkozó városfejlesztési stratégiával.
A stratégiai kidolgozás és a fejlesztések tervezése a helyi társadalom véleményére építve szolgálhatja leginkább a
város érdekeit. Jelenleg zajlik tehát azon aktuális információk gyűjtése, amelyek a település fejlődésének folyamatát, valamint a lakosság által kívánatosnak tartott fejlesztési irányokat tükrözik.
Ön is eljuttathatja véleményét a következő helyen található kérdőív segítségével:
http://www.megakom.hu/biharkeresztes
Együttműködésére mindenképpen számítunk, hiszen a helyi lakosság és gazdasági szereplők tapasztalatai,
elképzelései, ismeretei nélkül nem lehetséges a helyi igényeknek megfelelő fejlesztések előkészítése.
A gyorsabb feldolgozás érdekében arra kérjük, hogy interneten töltse ki a kérdőívet. Amennyiben ez nem
lehetséges, akkor a város több pontján kihelyezett papíron kitöltött kérdőívet Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala, vagy a Művelődési Ház portáján elhelyezett gyűjtő dobozba szíveskedjen bedobni 2009.
szeptember 30-ig. A később beérkezett kérdőíveket sajnos nem áll módunkban figyelembe venni.
Kérjük, szánjon 15 percet, arra, hogy részt vegyen Biharkeresztes következő 7 éves fejlődési irányának meghatározásában!
Véleményét, aktivitását ezúton is köszönöm!
Üdvözlettel:
Barabás Ferenc
Biharkeresztes polgármestere

„MEGYEJÁRÁS”
/DEBRECENBE KÖLTÖZIK EGY NAPRA BIHARKERESZTES/
A hajdú-bihari települések kulturális értékeinek bemutatása a célja a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
és Művelődési Központ „Megyejárás” című programsorozatának, melynek következő szereplője szeptember 25-én Biharkeresztes város lesz.
A város bemutatkozása 14.00 órakor kezdődik a
Méliusz Központban (Debrecen, Bem tér 19. 2. emeleti kerengő). Köszöntőt mond a Hajdú- Bihar Megyei
Közgyűlés tagja, majd Barabás Ferenc polgármester úr
nyitja meg a rendezvényt. Énekes műsort ad a Fehér
Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. Bemutatkoznak a Gárdonyi Zoltán Református Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc- és művészeti tanszakos növendékei. Hagyo-

mányőrző táncával fellép a Szarkaláb Asszonytánc
Csoport. Modern táncbemutatót tartanak a Piruett Tánc
Stúdió biharkeresztesi táncosai.
A program ideje alatt megtekinthető Nagy István festőművész képeiből készült kiállítás. Az érdeklődők
megnézhetik a kézművesek által vesszőből, szalmából
és csuhéból összeállított tárgyaikat és kisebb emléktárgyak elkészítésére is van lehetőségük.
A IV. Kukorica Fesztiválhoz kapcsolódóan kukoricás
ételek bemutatása és kóstolója vár mindenkit szeretettel.
A rendezvény támogatói a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Biharkeresztes Város Önkormányzata.

IDŐSEK HETE 2009.
Biharkeresztes Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város 60 éven felüli lakosságát az
Idősek Hete rendezvényeire 2009. október 1-3. között a Városi Sportcsarnokba.
2009. október 1. (csütörtök) 14.00 óra
A helyi óvoda óvodásainak és általános iskolák kisiskolásainak köszöntő műsora
Népdalkörök műsora
2009. október 2. (péntek) 14.00 óra
Benedek Elek Mesemondó verseny
október 3. (szombat) 11.30 óra
Vendéglátás
“Tiszta fehér oltár” magyar nóta és operett előadás
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A gázenergia szolgáltatókra vonatkozó lakossági fogyasztói panaszok intézését
- 2009. július 1-jétől - érintő változásokról
2009. július 1-jétől a földgázellátásról szóló törvény értelmében a közüzemi földgázszolgáltatást
a versenypiaci kereskedelem az ún. egyetemes
szolgáltatás váltja fel.
A piacnyitás a lakossági fogyasztók számára is
fontos változásokat hoz. Azon túlmenően, hogy a
fogyasztó szabadon szolgáltatót válthat, a fogyasztóvédelem területén is helyileg közelebb
került a panasz kérelmek orvoslása a lakossághoz. Elsősorban a lakossági fogyasztókat érintően ugyanis június 30-át követően, a villamos
energia szolgáltatáshoz hasonlóan - a Magyar
Energia Hivatal mellett és hatáskörének tiszteletben tartásával-, nagyobb szerepet kap a földgázszolgáltatásra irányuló fogyasztói panaszok intézésében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A fogyasztóvédelmi hatóságok a lakossági fogyasztók azon panaszaival foglalkoznak, amelyek
a gázszolgáltatók - elszámolásra, számlázásra,
díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a
tartozás rendezését követően a felhasználó elláRegionális igazgató: Jeney Géza
4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.
4002 Debrecen, Pf. 475.
Telefonszám: 36 52 533 924
Telefax: 36 52 327 753
E-mail:
fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

tásba történő ismételt bekapcsolásra vonatkozó-,
jogsértő magatartását kifogásolják.
A gázszolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálása illetékmentesen kérhető a fogyasztóvédelmi hatóság szerveitől.
A kérelmeket a fogyasztási hely szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz kell benyújtani, aki
hiánytalan kérelem esetén - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - a hatáskörébe
tartozó ügyekben döntést hoz.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogosult
eljárni a szolgáltató üzletszabályzatban meghatározott, egyoldalúan változtatható feltételek várható módosítása esetén kötelező előzetes közzététel és értesítés, valamint az egységárak bármely
változása esetén kötelező személyre szóló tájékoztatás szabályainak, lakossági fogyasztókkal
szembeni megsértése esetén is.
Az Észak –alföldi Régióban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság regionális felügyelőségének
elérhetősége és postacíme, ahol a panaszkérelmek benyújthatók:

Szolnoki Kirendeltség
Kirendeltség vezető: Dr. Boieru Ildikó
5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
5001 Szolnok, Pf. 218.
Telefonszám: 36 56 513 336
Telefax: 36 56 514 306
E-mail:
fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

Nyíregyházi Kirendeltség
Kirendeltség vezető: Holló Jánosné
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
4401 Nyíregyháza, Pf. 299.
Telefonszám: 36 42 504 397
Telefax: 36 42 504 398
E-mail: fogyved_eaf_nyiregyhaza@nfh.hu

I. BEREK –BIHAR KUPA
4 ORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL: SZLOVÁKIA, ROMÁNIA, UKRAJNA, MAGYARORSZÁG
Helyszín: Városi Sportcsarnok (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.)
Időpont: 2009. szeptember 19-20. (szombat-vasárnap)

Rendező: DVSC Ökölvívó KFT
PROGRAM
2009.09.19. 14.00 ÓRA
HELYOSZTÓK
2009.09.20.
9.00 ÓRA
DÖNTŐK
Díszvendégek:
Dr. Kovács László, Ökölvívó Válogatott Szövetségi kapitánya
Szakos József, MÖSZ szakmai vezető
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KÖZÉLETI INTERJÚ
BESZÉLGETÉS MOHÁCSI GÉZÁVAL A BIHARKERESZTESI CKÖ ELNÖKÉVEL
- Több éve ismerjük egymást, rendszeresen meghívunk
az alapítványunk esélyegyenlőségi rendezvényeikre,
melyekre mindig eljössz, és aktívan hozzá is szólsz a
témához.
- Ez így igaz, valóban rendszeresen elmegyek az Igazgyöngy rendezvényeire. Nagyon érdekesnek találom
az ott elhangzottakat. Egy dolgot nagyon furcsálltam a
legutóbbi rendezvényeken. Több hozzászóló pedagógus az esélyegyenlőséget cigány kérdésként kezelte és
beszélt róla. Ez két különböző fogalom, nem szabad
összemosni akkor sem, ha összefüggésben vannak.
- Úgy hallottam, tagja vagy a Kistérségi Fejlesztési
Bizottságnak, és hogy a LEADER Vidékfejlesztési
Programban a közelmúltban a civil szféra közös képviselőnek is téged választott. Ezek igen megtisztelő feladatok.
- Igen, a Kistérségi Fejlesztési Bizottságban is részt
vettem különböző döntéshozatalokban, és mindig
Biharkeresztes érdekeit tartottam szem előtt. A lehetőséghez mérten pedig a legjobb tudásom szerint segítem
a bihari és sárréti térséget a LEADER programban is,
ebbe nem a Kisebbségi Önkormányzat elnökeként
kerültem, de természetesen itt is próbálom képviselni a
települést. Szeretném, ha biharkeresztesi civil szervezetek vezetői asztalhoz ülnének még a választás előtt,
és a település helyzetéről egy konferenciát tartanánk.
Ezt több okból is fontosnak tartom.
- Tudomásom szerint nemcsak ezen szinten segítheted
ezt a munkát, hanem országos szervezetben is, a Cigány Szervezetek Országos Szövetségében.
- A Szövetséget több kistérségi, megyei és országos
szervezet hozta létre, itt alelnöki pozíciót látok el. Sok
meghívásnak kell eleget tennem, és a magyarországi
cigány szervezetek érdekeit képviselnem országos
szinten.
- Helyi szinten milyen ügyekben tudod képviselni a
kisebbség érdekeit?
- Lehetségesnek tartom például, hogy a következő
CKÖ ülésén javasolni fogom az együttműködési megállapodás módosítását a települési önkormányzattal. El
kell mondanom, nem tudjuk mi a szerepe a CKÖ-nek a
közmunka programban. Célzok itt az „Út a munkához”
programra is. Az illetékesektől erről tájékoztatást kérek.
- Milyen a kapcsolatod a helyi intézményekkel, mint a
Munkaügyi Központ, a Családsegítő Szolgálat, az óvoda, vagy az általános iskola?
- A Munkaügyi Központ vezetőjével 2-3 hetente konzultálok, a Családsegítővel még szorosabbra kellene

fűznünk a tevékenységünket. Az óvodavezetővel jó
kapcsolatban vagyunk, a most kinevezett iskolaigazgató pedig eddig is sokat segített a munkámban, bízom
benne, hogy intézményvezetőként is ezt teszi majd.
- Mi a helyzet a képviselő testülettel, a bizottságokkal?
Van-e cigány származású külsős tagja a települési
önkormányzat Oktatási és Művelődési Bizottságának?
- Nincs és ezt nagyon szomorúnak tartom, mert különböző döntéseket a mi szavazataink nélkül hoznak
meg. Ez abból adódik, hogy a bizottságoknak nincsenek cigány származású külsős tagjai. Tanácskozási
joggal rész vehetek, mint elnök, a Bizottságok ülésein,
de ott én nem szavazhatok. Mondok egy példát: az
Oktatási Bizottság ülésein indokolt lenne a cigány
származású külsős tagság, már azért is mert az óvodában és az általános iskolában igen magas a cigány tanulók aránya.
- Mennyire számíthatsz munkádban a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak segítségére?
- Több választási ciklusban voltam képviselő. Az évek
során ezen a téren pozitív tapasztalatokat szereztem.
Jelenleg is a hivatalban nagyon jó szakemberek dolgoznak, magas a felsőfokú képesítéssekkel rendelkezők aránya és én ezt fontosnak tartom a település érdekét nézve is.
- Ezekből az következik, hogy a város vezetői is támogatják a CKÖ tevékenységét.
- Igen, ez így van. Hetente, kéthetente egyeztetek Polgármester Úrral több, kisebbséget érintő kérdésben.
Így pl. az Akác utcában KRESZ táblák elhelyezése,
korlátozás bevezetése, vagy a Kolozsvári utca útburkolatának elkészítése ezeknek a sikeres megbeszéléseknek az eredményei.
A közmunkálatok kérdésében is rendszeresen egyeztetünk, hiszen az „Út a munkához” program sok cigány
származású embert érint, többet, mint bárki gondolná.
- Több kulturális, identitásmegőrző programot is szerveztek. Ezeket miből finanszírozzátok?
- A települési önkormányzattól kevés pénzt kaptunk. A
támogatás mértéke a legkisebbek között volt. Nagyon
szomorú, hogy a kért támogatást egyesek a döntésnél
nem szavazták meg, annak ellenére, hogy Biharkeresztesen több mint 400 cigány él. Felvetődik bennem a
kérdés, milyen szinten volt jelen a döntésnél az esélyegyenlőség. Máshonnan erre az évre kulturális pályázatot nem nyertünk.
- Úgy tudom, ezt a munkát anyagi elismerés nélkül,
társadalmi munkaként végzed.
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- Nem kapok az említett munkákért munkabért, viszont
utazási költségtérítést igen, hiszen sokfele kell utaznom.
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- Sajnos igen. Az itt élő cigányság helyzete igen nehéz,
véleményem szerint, ami ezen a helyzeten segít az
csak a tanulás és a munkahelyteremtés.

- Egyébként romlott az utóbbi időben a cigányság
helyzete Biharkeresztesen?

„Virágos kert, rendezett udvar”
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
„Virágos kert, rendezett udvar”
mozgalom keretében versenyt hirdetett 2009. évben is a
biharkeresztesi lakosok részére.
A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése,
élhetőbb környezet kialakítása.
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra az Augusztus 20ai Ünnepséget követően került sor.
I. helyezett: Beregi Albert
II. helyezett: Vass Mária
III. helyezett: Kocsis Miklósné
Árgyelán Imréné

L. Ritók Nóra

HELYESBÍTÉS
Sajnálatos módon tévesen közöltük a
„Virágos kert, rendezett udvar”
mozgalom keretében meghirdetett
verseny eredményhirdetésekor az
egyik versenyző nevét és címét.
Ezúton is szeretnénk elnézést kérni a tévedésért!
A résztvevő kert tulajdonosának
pontos neve és címe:
Sándor Gyula és neje, Széchenyi u. 203.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2009/2010. TANÉVRE

A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriuma a 2009/2010. tanévre a nehéz anyagi helyzetű egyetemi és főiskolai hallgatók számára pályázatot ír ki.
Beadási határidő: 2009. október 15.
Pályázhatnak:
• a biharkeresztesi állandó lakóhellyel rendelkező, nehéz anyagi helyzetű főiskolai és egyetemi hallgatók, akik a
2008/2009. tanévet sikeresen befejezték és legalább a 3,8-es, illetve azt meghaladó tanulmányi átlagot értek el.
Pályázni csak a Kuratórium által rendszeresített pályázati űrlapon lehet, amely beszerezhető:
a Városi Művelődési Házban és a Városi Könyvtárban
Hősök tere 12. illetve a Kölcsey u. 7. sz,

illetve letölthető a www.biharkeresztes.farw.hu internetes oldalról.
A pályázatokat lezárt borítékban Seresné Kovács Anna kuratóriumi tagnál kell leadni (Zeneiskola, Damjanich u.
11. sz.).
A beérkezett pályázatokat a Kuratórium az Alapító Okirat 5. pontja szerint 30 napon belül bírálja el, a döntését a
pályázókkal írásban közli.
A nyertes pályázók névsorát a Kuratórium a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzéteszi.
Biharkeresztes, 2009. szeptember 08.
A kuratórium nevében:
Kenéz Vincéné
a Kuratórium elnöke
Felhívás
Kérjük a pályázókat, családtagjaikat, hogy a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának az Alapítvány javára
történő felajánlásával is segítsék a Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány jövő évi munkáját.
Adószám: 18551439-1-09.
Köszönettel:
Alapítvány Kuratóriuma

Gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók!
Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara és a Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2009. októberétől Biharkeresztesen a Művelődési Házban (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozásában a következő 100%-os támogatású tanfolyamokat indítja:
•
•

aranykalászos gazda
mezőgazdasági vontató vezető (traktor jogosítvány, 2 nehéz pótkocsival)

100%-os támogatásra jogosult minden olyan gazdálkodó, aki őstermelő, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaságban végzi tevékenységét, és rendelkezik MVH-s regisztrációs számmal.
Jelentkezni lehet 2009. szeptember 25-ig!
Továbbá a következő elérhetőségeken érdeklődhet, vagy informálódhat:

Lupócz Zoltán agrárkamarai tanácsadó
Cím: 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
Telefon: 06/30-7600195
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BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI
Bővült az intézmény képzési kínálata, ennek megfelelően
július 1-jétől az intézmény új neve: Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
A mostani, 2009/2010-es tanévtől a középfokú oktatás
mindhárom képzési formájában indítunk egy-egy osztályt.
A gimnáziumban a felsőoktatási tanulmányokra való
felkészítés a cél, ezt szolgálja továbbra is az 1. idegen
nyelv és az informatika kiemelt kezelése. A gimnáziumba
felvett tanulók többsége jó általános iskolai eredményekkel érkezett iskolánkba, ezért minden remény megvan
arra, hogy kitűzött céljainkat el is tudjuk majd érni.
Új intézményegység a szakközépiskola. A tanulók két
szakmacsoport közül választottak:
- egyéb szolgáltatások: rendvédelmi alapképzés, az
érettségit követően továbbtanulási lehetőség rendészeti szakközépiskolában vagy honvédségnél való
elhelyezkedés,
- kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció:
terveink szerint az érettségi vizsgát követően a kereskedő vagy a logisztikai ügyintéző szakma tanulását fogjuk majd felkínálni.
A szakközépiskolában az elsődleges cél a szakmatanulás
előkészítése és az érettségi vizsgára való felkészítés.
A szakiskolában az eddigi informatika és mezőgazdaság
szakmacsoportok mellett az építészetet is lehet választani,
az új szakmák a burkoló, illetve a festő, mázoló és tapétázó.
***

A nyári szünetben befejeződött a világítás korszerűsítése,
mostantól az iskola és a kollégium minden helyiségében
korszerű, energiatakarékos, szemkímélő világítótestek

szolgáltatják a fényt. Tisztasági festés volt, a tantermekben és a folyosókon kijavítottuk az olajlábazatot, az aulát
újrafestettük, és nagytakarítás volt az egész intézményben. Kijavítottuk a régi bejárat előtti lépcsőt és a sportpályához vezető lejárót. Megjavítottuk és lefestettük a kézilabdakapukat és a labdafogó hálókat. Folytatódott az
üvegház burkolatának cseréje. Sikerült lecserélni az intézmény mikrobuszát. Az új busz 8+1 személyes, légkondicionáló berendezés is van benne. Vonóhorgot a
közeljövőben tetetünk rá.
***

Az intézmény fenntartója, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a nyár folyamán pályázatot nyújtott be az
intézmény akadálymentesítésére, a padlóburkolatok cseréjére és a sportpálya rekonstrukciójára. A régi épületszárny felújítására megírt pályázat ismételt beadására
nem került sor, mert időközben kiürült a pályázati alap.
Bízunk a pályázatok kedvező elbírálásában.
***

Mindenkit szeretettel várunk az október 17-én megrendezésre kerülő hagyományos, XVI. jótékonysági Bocskai
Bálra. Reméljük, az idei bál is az előző évekhez hasonlóan jól fog sikerülni. A meghívott sztárvendég Pataky
Attila, az Edda énekese.
Az elmúlt két év báli bevételéből az iskola világításának
nagy részét sikerült korszerűsíteni. Az idei bevételből az
iskolai diákönkormányzatot és sportegyesületet, illetve a
tanulók versenyeken, vetélkedőkön való részvételét szeretnénk majd támogatni. Kérünk mindenkit, aki teheti,
hogy részvételével, pártoló- és tombolajegy vásárlásával,
tombolatárgy felajánlásával támogassa a rendezvényt.
Szabó András igazgató

Dísznövénykertész tanulók Hollandiában
Júniusban, immár 13. alkalommal nyílt lehetőség
iskolánk szakiskolai tanulói számára külföldi szakmai
gyakorlaton való részvételre. A tanulók szeretik és
igénylik a bővülő tapasztalatszerzési lehetőségeket.
Közülük sokan hátrányos körülmények között élnek,
és legtöbbjüknek most nyílt alkalma először egy másik
ország kultúrájának megismerésére.
A külföldi tapasztalatszerzés a Leonardo Program segítségével valósult meg, melynek keretén belül hét tanuló és
két kísérő szakoktató vehetett részt a három hetes hollandiai szakmai gyakorlaton. Célunk az volt, hogy a tanulók
a megszerzett ismereteiket külföldön is kipróbálhassák, új
készségeket sajátítsanak el, és ismerjék meg az adott
ország kultúráját, szokásait, környezeti szépségeit.
Júniusban a Citaverde College fiókintézete fogadott minket Horstban, ahol a mezőgazdaság különböző területein
történik szakképzés. A diákjaink részt vehettek a méltán
világhírű holland virágkertészet különböző ágazatainak a
munkáiban, és megismerhettek különböző vállalkozásokat is. A tanulók három helyszínen dolgoztak: rózsater-

mesztésben, szobai, illetve egynyári dísznövénykertészetben, a kis családi vállalkozástól a közepes családi
vállalkozáson keresztül a nagyüzemi kertészetig. A diákok sokszor biztatást, támogatást igényeltek, de remekül
vettek minden akadályt, számukra a legnagyobb nehézséget a nyelvismeret hiánya jelentette. A munka mellett volt
idő a holland kultúrával való ismerkedésre, városnézésre,
a holland tanintézmény és diákok megismerésére.
A fogadó intézményben tanulóink értékes és hasznos
szakmai tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket itthon
kamatoztatnak majd. A gyakorlati idő alatt sokat tanultak,
és javult az idegen nyelvtudásuk is, bátrabbak és magabiztosak lettek. Munkájukról munkanaplót vezettek. A
sikeres munkát elősegítette, hogy intézményünk hosszú
évek óta kiváló kapcsolatot ápol a fogadó intézettel. A
résztvevők a szakmai gyakorlat végén az EU-ban is elismert kétnyelvű Europass-bizonyítványt kaptak, mely
segítségül szolgálhat majd számukra az elhelyezkedésben.
Erdődy Mihály Csaba szakoktató
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BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
SZABADIDŐS TÁBOR BOGÁCSON
Július első felében egy közel 30 fős csapattal indultunk
el kikapcsolódni, sportolni és túrázni az Eger melletti
Bogácsra. A szép fekvéséről és strandjáról is híres
településen a Zöldvár Villa adott nekünk otthont,
amelynek komfortja minden igényt kielégített.
A helyfoglalást követő délután megrohamoztuk a
strandot. Nem is esett rosszul a nagy hőségben! Este a
focipálya felé vettük az irányt. A fiúk fociztak, a lányok szurkoltak. Legnagyobb meglepetésünkre a pályán Bandi bácsi, a sofőrünk volt a legfrissebb. Másnap délelőttre gyalogtúrát ütemeztünk be Cserépfalura,
majd onnan tovább a Subalyukhoz, az ősember egykori barlangjához. „Felejthetetlen” volt a megérkezés, a
legtöbbünknek jártányi ereje sem maradt, így mindenki
szívesen vette, hogy a 10 kilométeres túra után a viszszautat busszal tettük meg. Délután már a mezőkövesdi strand hullámmedencéjében csobbantunk. A harmadik napon Eger következett. Ki hagyná ki? A vár, a
minaret, a Dobó tér szobrai mindig tudnak újat nyújtani. Ezt követően körbejártuk a székesegyházat, majd
fagyiztunk a sétáló utcán. Útban a szállásunk felé
megálltunk Síkfőkúton vízibiciklizni, majd innen lesé-

táltunk egy kutyus kíséretében Noszvajra. A vacsora
mindenkinek jólesett.
A következő nap reggeli sugarai már újra a strandon
találtak bennünket. Délután a pingpongé volt a főszerep, este pedig majdnem sikerült eltévednünk a bogácsi kilátó környékén. Az utolsó nap délelőttjén tovább
növesztettük úszóhártyáinkat. Ebéd után megtartottuk
szokásos táborértékelőnket, a tisztasági verseny győztesei boldogan vették át megérdemelt jégkrémjeiket.
Ezt követően összepakoltunk, elköszöntünk szállásadóinktól, és irány haza!
Pihentető
sétát
a
Tiszafüreddel
összeépült
Tiszaörvénynél tettünk. A folyó partján sétálva rengeteg motorcsónakot csodálhattunk meg. Időben, szerencsésen érkeztünk haza délután 6 óra körül. A hét jó
hangulatban telt el. Ehhez nem csak a kedvező időjárás
járult hozzá.
Köszönetet mondunk Barabás Ferenc polgármester
úrnak és A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumának a támogatásért, valamint Tóth
András (Bandi bácsi) sofőrnek, aki egész héten rendelkezésünkre állt.
Kiss Lajos testnevelő

VISSZAZÖKKENTÜNK!!!
A nyári szünet öröm a tanárnak és a diáknak, ám egyre A felhívás nemigen jutott el minden érintetthez, mert a
több szülőnek okoz szervezési és pénzügyi gondokat, vártnál kevesebb gyerek akart visszazökkenni a nyár
hogyan is biztosítsa gyermeke számára a szünidő végén az iskolai életbe. Azok a gyerekek, akik részt
hasznos eltöltését. A nyári napközi, amit a tanév befe- vettek a foglalkozásokon és kitartottak mindvégig,
jezését követően szerveztünk, sok gyereket vonzott. lehet, hogy szülői rábeszélés hatására jöttek el, de elEnnek sikerén felbuzdulva hirdettük meg a „Vissza- mondásuk szerint jól érezték magukat.
zökkentő” foglalkozásokat. Ez az új kezdeményezés Természetesen nem iskolás módon kellett tanulni ezeszokatlan dolognak tűnt, kaptam is érte:
ken a napokon, hanem az alapkészségeket erősítettük
- Miért akarod, hogy tanuljon az a szegény gyerek, oktatóprogramok és az internet segítségével. Nemcsak
hisz még nyári szünet van, majd tanul, ha muszáj lesz!
gyakoroltunk, hanem egy kicsit játszottunk is. Újra
Hogy miért is szerveztem? Segítségnek szántam. Au- beigazolódott a sokéves tapasztalat: sokat lehet felejtegusztusban már sok szülő előveszi gyermekét, gyako- ni a nyáron.
roltat vele, de a nyári szünetét töltő gyereknek nem sok Akár akarjuk, akár nem, előbb-utóbb bele kell szokkedve van hozzá. Emiatt nézeteltérés támad szülő és a nunk az iskolai életbe, vagyis visszazökkenünk a rengyerek között. Tudjuk, ha a tanító néni hívja fel a gye- des kerékvágásba.
rek figyelmét a gyakorlásra, akkor könnyebben rávehe- Eredményes tanévet kívánok minden tanulónak!
tő a kis nebuló. (Legyünk mi a mumusok!)
László Zoltánné
GILICE TÁBOR
Nagyon nagy szeretettel vártuk a leendő első osztályos
gyerekeket augusztus 25-én, 26-án az iskolában. Játékos délelőttökön ismerkedtünk egymással és az épülettel.
Családias hangulatban lehetőség nyílt a képességfejlesztő játékok kipróbálására, mesehallgatásra, a történet ábrázolására, zenehallgatásra, s nem utolsó sorban
az udvari játékok nyújtotta lehetőségek felfedezésére.

A „tábor” jó lehetőség volt arra, hogy az óvoda-iskola
közötti átmenetet minél zökkenőmentesebbé tegyük a
gyerekek számára.
A foglalkozáson résztvevő gyerekekkel pedig már
ismerősként üdvözölhettük egymást az évnyitó ünnepségen.
Tanító nénik
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SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI

Pályázati sikerek
Óvodánk a Hajdú- Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány Óvodai mozgásfejlesztő eszközök beszerzésének támogatására kiírt pályázatán 99.760 Ft támogatást
nyert. A pályázati pénzből újszerű játékokkal tudjuk
bővíteni már meglevő készletünket.
Ezúton is szeretnénk köszönteni az óvodánkba érkező
kiscsoportosokat. Kívánunk nekik, élményekben, játékban bővelkedő, boldog óvodai éveket.
Akik nagy szeretettel várják őket:
A Margaréta csoportban Lupócz Gyuláné, Dénesné
Sáhi Eleonóra és Szabó Mihályné.
A Katica csoportban Hegyi Gyuláné, Átyinné Leó
Anna és Átyinné Tarczali Andrea.
Mivel segíthetjük az óvodakezdést? – Néhány jó
tanács a kiscsoportos szülőknek
Az első találkozás az óvodával minden gyermek életében alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő későbbi viszonyát. A családtól való elszakadás bármelyik életkorban nagy változást jelent. Ilyenkor a gyermekben gyakori a szorongás, a félelem. Fontos, hogy
gyermekünket fokozatosan vezessük be az óvodai
életbe. Ha a szülő magabiztos és jól palástolja a saját
szorongását, gyermeke is biztonságban érzi majd magát az óvodai közösségben. Jó, ha az óvodába lépés
előtt már otthon beszélgetünk az oviról, hogy milyen
pozitív élmények érik majd gyermekünket, elsétálunk
az óvodához, beszélgetünk a gyerekközösségről, hogy
miket fognak csinálni, játszani, tegyünk említést az

Drága jó Papa, Mama!
Tutor Sándor és
Széchenyi Erzsébet
25 éves házassági évfordulótok
alkalmából a jó Isten áldásával
kívánunk nagyon jó egészséget!
Unokáitok: Gergő és Fanni

Hozzájárulás a biharkeresztesi ártézi kút
megvalósításához

óvónéniről. Néhány napot mindenképp áldozzunk a
beszoktatásra.
A beszoktatás során:
- Mindig mondjuk el neki, hova megyünk és mikor
jövünk érte. Reggel az oviból ne akarjunk suttyomban
lelépni, a gyereknek jár, hogy elbúcsúzzunk tőle, még
akkor is, ha sír. De így legalább tudja, mi történik, míg
ha köszönés nélkül indulunk el, mikor nem figyel oda,
úgy fogja érezni, cserbenhagytuk. A búcsút nem kell
és nem is szabad túl hosszúra nyújtani. Puszi, egy ölelés, szép napot és indulás. Ha ezerszer visszafordulunk, a gyerek úgy fogja érezni, bizonytalanok vagyunk, és annál inkább nem akar majd elengedni.
- Sose mondjuk azt a gyereknek, hogy mindjárt
találkozunk, nemsokára visszajövünk. A gyerekek
időérzéke még nem tökéletes, ráadásul az órát sem
igen ismerik. Kössük inkább egy cselekvéshez, történéshez mondandónkat: megeszed az ebédet, és itt leszek, vagy mikor felébredsz, én már itt fogok rád várni. Így a gyerek számára egyértelmű, hogy anya-apa
pontosan mikor fog visszatérni. Fontos, hogy a gyerek tudja, nem felejtik az óvodában, ezáltal biztonságérzete erősebb lesz.
- Az is fontos, hogy még ha szomorúak is vagyunk,
vagy a sírás kerülget bennünket, a gyermek ezt ne
lássa.
Természetesen a gyerekek beszoktatási ideje között
nagy különbségek vannak, más módszerek, eszközök
válnak be az egyes gyermekeknél. Csak a megfelelőt
kell megtalálni.
Ehhez sok türelmet és kitartást kívánunk!
Anyukák, Apukák figyelem!

Ahhoz, hogy a világban, az életben érvényesüljünk és több
lehetőséghez jussunk, mára már alapvető szükségletté vált,
hogy angolul is beszéljünk.
A Helen Doron Early English módszerrel és annak pedagógiájával lazán és könnyedén tanulja gyermeketek az angol nyelvet,
és minél kisebb korban kezdi, annál inkább válik az angol
gyermeketek második anyanyelvévé.
Ha angol nyelvoktatás gyerekeknek, akkor
Helen Doron Early English, mert
vidám, bátorító a környezet
megtanít alkalmazkodni, játékosan csoportban együtt dolgozni
az otthoni tananyaghallgatás rendszerességre szoktat.

Közalapítvány Biharkeresztes Városért

60000013-10019391
Biharkeresztesi Takarékszövetkezet

Kovács Magdolna
nyelviskola vezető
06-70-419-3438
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III. KISTÉRSÉGI NÉPZENEI TALÁLKOZÓ

Minden évben elérkezik az aratás ideje. Három
éve már, amikor az aratással kapcsolatos népdalokat és
népi hagyományokat felelevenítettük, ami akkor nagyon jól sikerült és elhatároztuk, hogy ezt megtartjuk
minden évben.
Az idén augusztus1-jén volt a rendezvény, amit a
Sportcsarnokban tartottunk meg. Ezúton köszönjük a
Művelődési Ház Igazgatója segítségét, aki biztosította
a helyet számunkra.
A találkozó a város vezetőinek segítségével jött létre,
amit ezúton is köszönünk.
Megtisztelte rendezvényünket Országgyűlési Képviselőnk Gyula Ferencné, és városunk polgármestere Barabás Ferenc Úr és a képviselő testület tagjai.

A környező települések népdalkörét hívtuk meg a rendezvényre - Váncsod - Pocsaj – Berekböszörmény.
A műsorban nagyon sok szép aratáshoz köthető népdal
hangzott el. Böszörmény vidám jelenettel vett részt. A
„Fehér Mályva Közhasznú Egyesület”: előadtuk azt a
népdalcsokrot amivel Újszentmargitán léptünk fel.
Nagyné Jankó Judit nagyon szép székelycsokrot adott
elő.
Vendégeink a műsor végén vidám nótázásba
kezdtek, és nagyon jól érezték magukat.
Köszönjük azoknak a Keresztesieknek, akik megtisztelték rendezvényünket.
Hajdú Erzsébet

SPORT

2009.08.15
2009.08.22
2009.08.29
2009.09.05

Biharkeresztesi VSE csapatainak 2009/2010. évi őszi megye II. bajnoki eredményei
Felnőtt
Ifi
BIHARKERESZTESI VSE - KISMARJAI SE
2-3
3-3
NAGYRÁBÉ PETŐFI SK - BIHARKERESZTESI VSE
4-2
1-1
BIHARKERESZTESI VSE - SZEREP SE
4-3
0-4
FÖLDES NKSE - BIHARKERESZTESI VSE
4-1
2-6

Biharkeresztesi VSE felnőtt csapatának 2009/2010. évi őszi megye II. bajnoki mérkőzésbeosztása
2009.09.20 - vasárnap 15.00
2009.09.26 - szombat 15.00
2009.10.03 - szombat 14.00
2009.10.10 - szombat 14.00
2009.10.17 - szombat 13.30
2009.10.24 - szombat 13.30
2009.10.31 - szombat 13.30
2009.11.07 - szombat 13.30

SZENTPÉTERSZEGI SC - BIHARKERESZTESI VSE
BIHARKERESZTESI VSE - POCSAJ KSE
BLONDY FC - ESZTÁR - BIHARKERESZTESI VSE
BIHARKERESZTESI VSE - BIHARNAGYBAJOMI SE
KÖRÖSSZAKÁL SE - BIHARKERESZTESI VSE
BIHARKERESZTESI VSE - KONYÁRI SE
MONOSTORPÁLYI KSE - BIHARKERESZTESI VSE
BIHARKERESZTESI VSE - ZSÁKA SE

Az ifi csapat mérkőzései a felnőtt csapat mérkőzései előtt 2 órával korábban kezdődnek!

Delikat8 „Főzzünk játszóteret”
„Főzzünk játszóteret” elnevezésű program 2009. évi játéka
véget ért. Sajnos ebben az évben nem voltunk a szerencsés
nyertesek között, de itt szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítséget, akik kivágták, gyűjtötték, beküldték
a vonalkódokat, ezzel is dkg-ként növelve városunk esélyeit. A játék ideje alatt 232 kg Delikat8 vonalkódot sikerült összegyűjtenünk.
Azonban mi nem szeretnénk itt abbahagyni a vonalkódok
gyűjtését. Arra kérjük a velünk együtt játszókat, hogy már
most kezdjük el a jövő évi játékra gyűjtögetni a kódokat.
Nem kell semmi mást tenni, csak mint eddig - kivágni és
leadni a gyűjtőhelyeken.
Következő helyszíneken várjuk a DELIKÁT8 vonalkódot:
Általános iskola – Hősök tere, Széchenyi utca, Erdélyiné
Szőke Tünde kozmetika, Könyvtár, Művelődési Ház, Privát Bolt – Hunyadi utca, – Kossuth utca, Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt – Hősök tere, – Kossuth
utca, 7-es ABC ÁFÉSZ bolt, 10-es ABC

A PIRUETT TÁNC STÚDIÓ FELNŐTTEKNEK INDÍT
MODERN TÁNC OKTATÁST!
Itt a lehetőség, hogy mozogj Te is!
Ha szeretnél 1 vidám csapat tagja lenni, gyere el és
tedd meg velünk az első lépéseket!
Helyszín: Biharkeresztes, Városi Művelődési Ház
Ideje: minden pénteken 19.00-től
Érdeklődni: Simonyi Kitty táncpedagógusnál
Tel: 0630/381-9479, 0620/551-1763
Szeretettel várunk minden táncolni vágyó felnőttet!

A Piruett Tánc Stúdió felvételt hirdet
modern tánc csoportjába 2009 szeptemberétől
óvodások és általános
Érdeklődni:
Simonyi Kitty táncpedagógusnál
Tel: 0630/381-9479, 0620/551-1763
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11. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

DIA VIRÁGKÖTÉSZET A PIACTÉREN!!!!
Várjuk régi és új vásárlóinkat!
Üzletünkben vágott- és cserepes virágok, különböző tápoldatok, virágföldek, kaspók, kosarak
stb. kaphatók. Vállaljuk virágcsokrok, virágtálak
elkészítését akár az ön elképzelése szerint is.
Továbbá kegyeleti díszek
/koszorúk sírcsokrok, koporsó- és urnadíszek/
készítését és kiszállítását is.

Megkezdtük árvácskák, krizantémok árusítását!
Megrendelést telefonon felveszünk

Tel.: 06-70-339-7560
06-70-339-7561

A Szerkesztőség névtelen
leveleket nem közöl.
A hirdetések szövegét
változatlan tartalommal
közöljük, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

Kiadó: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
Felelős kiadó: Gróza Zoltánné
Szerkeszti: A szerkesztőbizottság
Megjelenik: 1700 példányban
Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen
FV.: Becker György vezérigazgató
ISSN: 1419-967X

Tanfolyamvezető:
Dr. Békési Lászlóné
Tanfolyam helye: Biharkeresztes,
Művelődési Ház, Hősök tere 12.
Tanfolyam ideje:
hétfő 18.00, szerda 18.00, csütörtök 17.45 Nyugdíjasoknak! 16.30

TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS!

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
Redőny, reluxa, szúnyogháló, harmónikaajtó gyártása,
szerelése.
Műanyag ajtó, ablak megrendelhető
+ szerelés + szállítás.
Nagy Zoltán, Biharkeresztes, Petőfi u.8.
Tel: 06/20-575-60-06

ALIZETICS
TESTSZÉPÍTŐ ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

-

Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.
Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben
Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben tartó szállítás
Színvonalas temetési autó
A környék legbővebb választékát nyújtó bemutatóterem
Szolid árak
Ügyelet éjjel-nappal
Halasztott vagy részletfizetési lehetőség, kamat
nélkül
Sárköziné Éles Rózsika
Biharkeresztes, Kossuth u. 20.
Tel: 54/430-168; 30/ 395-9066; 30/ 205-8329
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12. OLDAL

AEGON MAGYARORSZÁG
Területi képviselő munkatársat keres kiemelt
feltételekkel.
Információ: 06-30-9856079
VÉDJE OTTHONÁT!
Betörésjelző riasztók szerelése és programozása.
CCTV videorendszerek telepítése és
programozása.
Családi házak, épületek villanyszerelése.
ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL:







KERESZTESI HÍREK

VADHÚS VÉTELI LEHETSÉG!
A biharkeresztesi Petőfi Vadásztársaságnál őzhús
vásárolható 960 Ft + ÁFA / kg áron.
Az árusítás darabra történik.
Érdeklődni:
06-30/255-2238
06-30/507-0062

VENYIGE CSABA MŰKŐKÉSZÍTŐ
Márvány, gránit, műkő síremlékek,
párkányok készítése, takarítása.
Egyedi elképzelések megvalósítása rövid határidővel.
Részletfizetési lehetőség!

TÓTH TIBOR (30) 492-8295

Biharkeresztes, Kazinczy u. 26.
Tel: 06-70-430-3361

Papír-írószer bolt ajánlata:

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

(Biharkeresztes, Széchenyi u. 56.)
Iskolatáskák, hátizsákok (NIKE is)
Tanszerek bő választékban
Játékok, kreatív hobbi kellékek
Nyomtatványok
Fénymásolás, laminálás, spirálozás

Minden 3000,- Ft fölötti tanszer vásárlás esetén ajándékot adok!!!

Szeretettel várjuk minden kedves vásárlónkat!

Temetések ügyintézése és lebonyolítása
Temetkezési kellékek árusítása
Éjjel-nappali ügyelet

BÁRÁNY LÁSZLÓ
Biharkeresztes, Rákóczi u. 6. Tel: 54-430-581
Mobil: 06-20-339-3278, Dia Virágbolt 06-70-339-7561
Bemutatóterem: Biharkeresztes, Piactér

Autóalkatrész
Gumiszerelés, centírozás
Benzin-Diesel zöldkártya
Autószerviz
Vajas Miklós
Biharkeresztes, Nap u.15.sz.
TEL: 06-54/430-771
06/30-9584-941
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