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Ingyenes kiadvány
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog ÚJ Évet kíván
minden olvasónknak!

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat
gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”
József Attila
Kedves Biharkeresztesiek!
Ismét eljött az ünnep. Városunkban is kigyúltak az ünnepi fények, és fellobbannak a
gyertyák az adventi koszorúkon. Lassan végéhez közeledik az ilyenkor szokásos bevásárlási láz. A karácsonyi készülődés közepette egyre inkább ráhangolódunk az ünnep
felemelő nyugalmára, a szeretetre és az örömre.
Míg advent a reményteli várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett
csoda, a Megváltó születésének napja. A keresztény ember számára karácsony üzenete
Isten „odahajló szeretete” az emberhez, olyan erő, amelynek hatása alól szinte senki sem
tudja kivonni magát.
Karácsony megható napja nem csak a kereszténység, hanem a család, a szeretet, az életbe
vetett hit ünnepe is. A karácsony rendelkezik a leggazdagabb szimbólum rendszerrel,
hisz a remény, az újjászületés, az örömöt hozó fény érkezik meg minden családi hajlékba.
Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak az ajándékokat helyeznénk el, hanem szívünk
szétáradó szeretetét is. A szeretettel megteremtődik az egymás iránti türelem, tisztelet, a
másik megértésének, megbecsülésének képessége. A szeretet az, amellyel ilyenkor egy
gazdasági válság idején sem kell takarékoskodni, mert rendelkezik azzal a képességgel,
hogy megsokszorozza önmagát.
Az új esztendő közeledtével szokás számba venni az elmúlt év eseményeit, sikereit és
kudarcait, megpróbáljuk megtervezni életünket a következő évekre. Biharkeresztes képzeletbeli karácsonyfája ebben az évben is szépre sikeredett. Büszkék lehetünk arra, hogy
a nehéz gazdasági helyzet ellenére szemmel láthatóan is sokat szépült, gazdagodott településünk. Megújult a Kinizsi és Liszt Ferenc utca burkolata, közel három kilométer járda
épült. Megtörtént a Művelődési Ház külső és belső felújítása, akadálymentesítése, a Városi Könyvtár is új köntösbe öltözött, kicseréltettük az elavult nyílászárókat, korszerűsödött a fűtésrendszere. Új burkolatot kapott a piac árusító tere, megszépültek épületei,
megvalósult a részleges akadálymentesítés. Halaszthatatlan feladatot jelentett a Képviselő-testület számára a világháborús emlékmű felújítása, ennek a kötelezettségünknek is
eleget tettünk. Nagy változáson megy keresztül, a volt Mozi épülete. Új funkciót kap az
eddig kihasználatlan létesítmény, folyamatban van a Közösségi Házzá történő átalakítása. Elkezdődött, és még ebben az évben befejezésre kerül, a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat épületeinek, valamint Városi Sportcsarnok
felújítása, korszerűsítése. A munkák befejeztével nem csak szebbek lesznek ezek az épületek, de üzemeltetésük is gazdaságosabbá válik.
Bízom abban, hogy Biharkeresztes fejlődése 2011-ben is töretlen marad: mindazok az
elképzelések, amelyek a ciklusprogramban kerültek megfogalmazásra maradéktalanul
teljesülnek, a város 2011-ben is meg tudja őrizni lelkét, és a közösség erejében rejlő hitét.
A város Képviselő-testületének nevében megköszönöm Biharkeresztes lakosainak, hogy
mindig partnerek voltak a célok megvalósításában, ötleteikre, együttműködésükre a jövőben is számítunk. Kívánok minden biharkeresztesi lakosnak örömökben gazdag, békés, boldog karácsonyi ünnepeket. Családi körben, rokonok, barátok között eltöltött szép
napokat.
2011-re pedig erőben, egészségben, megértésben, anyagiakban gazdag, boldog új esztendőt.
Barabás Ferenc
polgármester

2. OLDAL
TÁJÉKOZTATÓ
AZ EGYSZERŰSÍTETT
HONOSÍTÁSI
ELJÁRÁSRÓL
A magyar Országgyűlés 2010. május
26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást.
Az egyszerűsített honosítási eljárás
lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli
magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelv ismerete és nem
kell a magyarországi lakóhelyet és
megélhetést igazolni.
A jogszabály 2010. augusztus 20-án
lépett hatályba, de az új szabályokat
a 2011. január 1. után benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.
A kérelem benyújtása:
Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen
személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.
Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő
(együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:
- maga vagy felmenője magyar
állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
- magyar nyelvtudását igazolja
(ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
- a magyar jog szerint büntetlen
előéletű és büntetőeljárás nincs
ellene folyamatban, és
- honosítása nem sérti Magyarország
közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
Az állampolgársági kérelme mellett
a kérelmezőnek be kell nyújtani a
születési anyakönyvi kivonatát és a
családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat,
válást igazoló dokumentum, stb.),
valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a
felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébános/lelkipásztor
igazolás vagy régi magyar okirat,
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például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.).
A magyar származás igazolásánál
fontos, hogy a családi kapcsolat,
azaz a leszármazás végig követhető
legyen. Mellékelni kell még egy
magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élőnek egyet).
A kérelmező köteles nyilatkozni
arról, hogy büntetlen előéletű és nem
folyik ellene büntetőeljárás, valamint
arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró
szerv felhívására csatolnia kell a
külföldi lakóhelye szerint illetékes
hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.
Az idegen nyelvű okiatokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése
vagy viszonossági gyakorlat hiányában
- hiteles magyar nyelvű fordítással,
és
- ha ennek elháríthatatlan akadálya
nincs, diplomáciai felülethitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni.
Az állampolgársági kérelmet be lehet
nyújtani
- a magyarországi anyakönyvvezetőknél,
- a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve
- külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél.
Ha az állampolgársági kérelem
hiányos, vagy az elbíráláshoz
szükséges okiratokat a kérelmező
nem csatolta, az eljáró szervek a
hiány pótlására határidő tűzésével
felszólítják. A hiánypótlás teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet.
A kérelem elbírálása:
A közigazgatási és igazságügyi
miniszter előterjesztése alapján a
kérelemről a köztársasági elnök
dönt. A miniszter az előterjesztést a
kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történő
beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági

elnöknek. Ebbe az időtartamba
azonban nem számít bele:
- a hiánypótlásra felhívástól annak
teljesítéséig terjedő idő,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama (ilyenkor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az
eljárás más szerv hatáskörébe tartozik),
- a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama,
- az állampolgárságot érintő adat
vagy okirat beszerzése érdekében
más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz
megérkezéséig terjedő idő.
Ez azt jelenti, hogy a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap
után lehet választ várni.
A honosított személy választása
szerint állampolgársági esküt vagy
fogadalmat tesz. Az esküt vagy a
fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester előtt, vagy
a magyar külképviselet vezetője előtt
teszi le. A cselekvőképtelen személy
nevében az esküt vagy fogadalmat a
törvényes képviselője teszi le. A
honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.
Névmódosítás:
A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik
- hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét
viselhessék,
- többtagú születési családi névből
egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre
utaló végződés vagy névelem elhagyását,
- utónevüknek magyar megfelelőjét.
A névmódosítási kérelmet okirattal
vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.
Az egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtásához időpontfoglalás
2010. december 1-től lehetséges az
on-line időpontfoglalási rendszeren:
www.bmbah.hu oldalon az „Ügyintézés” menüpont alatt.
További információk és letölthető
dokumentumok
a
www.allampolgarsag.gov.hu oldalon
találhatóak.

3. OLDAL
BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁSA
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása sikeresen
pályázott egy olyan komplex innovációs tevékenységre, mely az intézmények közötti és intézményen
belüli átmeneteket kívánja rendszerszinten fejleszteni. Az átmenetek
kezelése az UNIÓ-s csatlakozáskor
került a magyar oktatáspolitika fókuszába, ezért az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) már komoly
támogatást nyújtott az óvoda – általános iskola közti átmenet javításához. Napjainkban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) több
operatív programja ad lehetőséget
arra, hogy az átmenetek kapcsán
fejlesztések történjenek.
A pályázat megvalósítására elnyert
összeg: 29 900 000 Ft., 100%-os
támogatás.
A projekt időtartama: 2010. november 2.- 2011. október 31.
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása sikeresen
pályázott az LHH kistérségek számára kiírt TÁMOP 3.3.7 konstrukció keretében a kistérségi specifikumokat szem előtt tartó közoktatási, kulturális és esélyegyenlőségi
fejlesztési program megvalósítására.
A pályázat megvalósítására elnyert
összeg: 100 000 000 Ft., 100%-os
támogatás.
A projekt időtartama: 2010. november 2.- 2011. október 31.
A pályázat kódszáma:
TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0051
A pályázat célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakításának és
a kultúra eszközeivel az egész életen
át tartó tanulás feltételeinek javítása
a Berettyóújfalui kistérségben.
A minőségi és esélyteremtő közoktatás megteremtésének követelménye különösképp indokolt a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben,
ahol az országos átlag alatti – a
kompetencia eredményektől az infrastrukturális ellátottságon keresztül
az iskolai szegregációig – szinte
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A pályázat kódszáma:
TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0046
„Az átmenet problémájának szakszerű kezelése a Bihari kistérség
óvodáiban, alap- és középfokú oktatási intézményeiben” című pályázata egyedülálló mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. A
projekt 28 – közoktatási intézményt
működtető - települést, közvetlenül
120 pedagógust érint és a közoktatás
teljes vertikumát átfogja: óvodaiskola, alsó-felső tagozat, általánosközépiskola szinten. A pályázat
végére a kistérség minden érintett
intézményében korszerű lesz az
átmenet(ek) kezelése, illetve pl. a 8.
évfolyamos általános iskolákban
mindhárom átmeneti ponton szabályozottan, hatékonyan fog működni
a folyamat. A pályázók szándékai
szerint megújul a pedagógusok
szemlélete, módszertana, amiből –
közvetetten ugyan, – de a gyerekek
és a szülők, illetve maguk az intézmények profitálnak leginkább. Mit
minden oktatási minőséget mérő
mutató. E kistérségek települései
ugyanakkor rendre alacsonyabb
arányban részesülnek az e problémák csökkentését célzó országos
fejlesztésekből, mert a nyílt pályázatokban nem képesek versenyezni a
jobb helyzetben lévő fenntartókkal.
Ezért kiemelten fontos a minőségi és
esélyegyenlőségi szempontok alapján a legmegfelelőbb fenntartói környezet kialakítása, amelyet csak egy
kistérségi alapú fejlesztésben lehet
megvalósítani.
„A minőségi oktatás fejlesztése
Biharban” című pályázat a kistérség 28 – közoktatási intézményt
működtető – települését érinti, megvalósításában közel 200 pedagógus
veszt részt tevékenyen.
A projekt során megvalósul
- Az oktatásszervezők és oktatásban
résztvevők szakmai, módszertani
segítése, előadások, konzultációk,
képzések szervezése,
- "Módszertani nyitott műhelyek"
program, tanügyigazgatás, mérésértékelés, kompetencia alapú okta-

is? Korrekt szakmai párbeszéd és
együttműködés gondoskodik majd
arról, hogy a gyerekek átadása személyre szabottan történjen, hogy az
információk megfelelően áramoljanak, a változások kezelése gyors és
hatékony legyen. A pályázat hosszú
távú eredménye lehet, hogy könynyebb lesz a gyerekek életútjának
nyomon követése, így a lemorzsolódás kezelése.
Mivel az innováció – ebben a formában – hazánkban egyedülálló,
ezért a várható eredményei és a folyamat tanulságai rendkívül értékesek és fontosak lehetnek mások
(kistérségek, települések, intézmények) számára is.

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

tás, minőségfejlesztés és a prevenció
területén.
- Kistérségi szintű mérési-értékelési
rendszer kidolgozására,
- Intézményközi szakmai munkaközösségek működtetése
- Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása.
- Közművelődési program gyermekek/tanulók számára
A projekt során létrejön a kistérségi
együttműködés szervezeti feltételeinek fokozatos kiépítése. A közoktatási feladatok tervszerűen biztosítottak lesznek a kistérségben, a hátrányosító tényezők jelentősen csökkennek, a tényleges helyi szükségletek kielégítésére szükséges alternatívák kerülnek kiépítésre, erőforrásokhoz igazodó tervezési és teherviselési stratégia kidolgozásával optimalizálási koncepció dolgozható ki.

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

4. OLDAL
A megajándékozottság
öröme
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken
a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta
őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig
ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert
íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában. A
jel pedig ez lesz a számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen
mennyei seregek sokasága jelent
meg az angyallal, akik dicsérték az
Istent, és ezt mondták:
„Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”
Lukács evangéliuma 2. fejezet 8-14.
Milyen jól esik ezeket a jól ismert
mondatokat újra hallani, elolvasni!
Valami meleg, békességes, otthonos
érzés tölt el tőle. Mintha máris érezném ezektől a szavaktól a mézeskalács és a narancs illatát, mintha orromba csapna a csillagszóró keserédes szaga, mintha a gyertyák félhomálya máris békességbe burkolt
volna a karácsonyfa körül… És
persze ott van a család, a drága család, melynek tagjai a hétköznapokban járják a maguk göröngyös útját:
néha együtt is egy kicsit magányosan, megterhelten, megfelhőzve az
élet gondjai miatt; időnként jobban
hangsúlyozva a hibákat és hiányosságokat, mint a bennünket összetartó
közös örömöket, közös célokat. De a
karácsonyhoz közeledve, valahogy
elkezdünk átformálódni, s jó esetben
nem csupán az ajándékainkat, hanem önmagunkat is készítjük az
ünnepre.
Az első karácsony nem ilyen volt.
Az emberek nem karácsonyfát ültek
körül, nem bontogattak ragyogó
csomagolású ajándékokat, s nem
voltak meseszépre terített asztalaik
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remekbe szabott ételekkel megrakva. A történetbeli pásztorok éjszaka
a mezőn őrizték a juhokat. Csak a
tüzet ülték körül, szegényes kis elemózsiájukból falatoztak, s remélték,
hogy sem vadállat, sem mérges kígyó nem tesz kárt bennük, vagy
jószágukban az éj leple alatt. Éppen
olyannak látszott ez az éjszaka, mint
a többi. A szigorúbb vallási csoportok, pl. a farizeusok, megvetették
ezeket az embereket, mert munkájuk
miatt sok rituálét nem tudtak megtartani, pl. kilométereket gyalogolva
a juhok mellet nem tudtak eleget
mosakodni, így nem csak piszkosnak, de tisztátalannak is tartották
őket. Nem feltétlenül a hitükkel volt
baj, csupán a „körítéssel”, a külsőségekkel. De az emberek világában
a látszat gyakran fontosabb, mint a
lényeg, fontosabb, mint a valóság. A
farizeusok a birkáikat rábízták a
pásztorokra, a munkájukat igényelték, táplálták magukat a felnevelt
jószág húsával. Ők adtak nekik
olyan munkát, mely miatt hitük formai követelményeinek csak hiányosan tudtak eleget tenni, mégis megvetették őket.
Isten azonban nem a látszat, nem a
külső rituálék, hanem a „szívek és
vesék” vizsgálója. Ő a lényeget és a
valóságot látja. Eszébe sem jut az
önigazult farizeusokra bízni az
evangélium, az örömhír meghirdetését! Csak útjelző tábla szerep jut az
írástudóknak is, akik Heródes király
kérdésére azonnal idézik a fejükben
halott tudománnyá vált igét: Betlehemben születik meg a Messiás,
hitük azonban béna, szinte élettelen.
A hatalmát tébolyultan féltő Heródes veszélyt szagol, ezért cselt sző,
fondorkodik, majd megölet Betlehemben és egész környékén minden
kétesztendős, és ennél fiatalabb
fiúgyermeket. Ezek a szereplők
indulataik és hitetlenségük miatt
nem is kapnak semmit a karácsony
ajándékából.
S végül kik tudják meg a teljes igazságot, s kik lehetnek részesei a csodának? Az Izráel által megvetett

pogány népből érkező papok, napkeleti bölcsek, és a lenézett, lesajnált
piszkos pásztorok. A bölcseknek
tudományuk nyelvén szólalt meg az
Isten, a pásztorokat pedig maga az
Úr angyala szólította meg: ne féljetek, örömhírt hoztam, menjetek,
nézzétek meg az Isten ajándékát!
Megajándékozottnak lenni csodálatos dolog! De szinte megrendítő,
amikor úgy érezzük, nagyobb, értékesebb az ajándék, mint amit megérdemelnénk. Egészen a lelkünket
érinti meg, amikor az ajándékozó
mérhetetlen szeretete mutatkozik
meg az ajándékban. Amikor az
ajándékozó nem úgy néz rám, ahogyan mások, hanem úgy, ahogyan az
ő szeretete vezérli. Amikor tudom,
érzem, hogy ő nem csak engem lát,
a testi valómat, hanem azt is érti,
látja, ami bennem van.
Isten éppen ilyen ajándékozó. E
sorok olvasói közül talán sokan
érzik magukat pillanatnyilag, vagy
folyamatosan kirekesztettnek. Talán
sokan érzik úgy, hogy az emberek
csak a külsőséget látják, de nem
értik lelkük rezdüléseit. A karácsonyban az az egyik nagy csoda,
hogy a mindezeket jól látó és jól
értő, ajándékozó Isten jön egészen
közel hozzánk a kisded Jézusban.
Sokszor nem tudjuk megfogalmazni,
de a lelkünkben értjük, érezzük,
hogy valami csoda készülődik ezekben a napokban. Táruljon hát ki szív
és lélek! Ne csak a szemünkkel, a
szívünkkel is lássuk egymást! S
kitárt lélekkel, az Istentől tanult
tágkeblű szeretettel ajándékozzuk
egymásnak csecsebecsék helyett azt,
amire a másiknak inkább szüksége
van a mindennapokban: önmagunkat, figyelmes szeretetünket.
Istentől gazdagon megáldott karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok kedves Mindnyájuknak!
Nagy Zsoltné
intézményvezető-lelkész
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VÁROSI KARÁCSOY
BIHARKERESZTES VÁROSI SPORTCSAR
PORTCSARNOK

2010. DECEMBER 20. 16.00 ÓRA
SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
„NAGYCSODÁT HOZ DECEMBER
ÚGY HÍVJÁK KARÁCSONY” CÍMŰ MŰSORA
„MA GYERTYÁT GYÚJTUNK A SZERETET ÜNNEPÉN”
SZIVÁRVÁNY ÉNEKKAR

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT DIÁKJAINAK
„SZÉP TÜNDÉRORSZÁG TÁMAD FÖL SZÍVEMBEN”
CÍMŰ MŰSORA

FEHÉR MÁLYVA HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
„ SZABAD AZ ISTENT DICSÉRNI” CÍMŰ MŰSORA
„ CSODAVARÁZS A CSŰRDÖNGÖLŐVEL”
CSŰRDÖNGÖLŐ EGYÜTTES MŰSORA
KÖZÖS KARÁCSONYI ÉNEK

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI
2010. december 04-én került megrendezésre intézményünk Jótékonysági Bálja. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
munkájukkal vagy felajánlásukkal segítettek bennünket.
Támogatóink voltak:
Barabás Ferenc Polgármester Úr,
Kubinyiné Szilágyi Mária, Kubinyi
György, Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala, Dani Béla Péter, Dani
Béláné, Gyökös Zoltán és cs., Nagy
Barnabás, Semlyényiné Mizák Ágota,
Tiszó Sándorné, Biharkeresztesi Román
Kisebbségi Önkormányzat, Nagy István
és felesége, Vajna Károly, Vajnáné
Kósa Mária, Balogh Géza és cs., Szabó
Szabolcs és cs., Tóth László és cs.,
Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Romhányi Ferenc,
Marozsi Sándor, Marozsiné Molnár
Margit, Gárdonyi Zoltán Református
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Oktatási Intézmény, Seresné Kovács
Anna és cs., Ifj. Borsa Imre és cs.,
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bocskai István Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, Városi Művelődési
Ház
és
Könyvtár,
Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmények, Sárvári Kálmánné, Móra
Éva, Móra Tibor, Már és Bíró Kft.,
Sváb-Gasztro Kft., Simonyi Kitty, Sza-

bó Annamária, Papp Zoltánné, Varga
László vállalkozó, Bobajka Kft., Bihar
Security – Mogyorós János, Kiss Sándor, Botlik Károly és cs., Szűcs Andrásné, BER. Oktatási BT. – Ifj. Papp
István, Németh Ernő és családja, Tokai
Vincéné, Mári Sándorné, Hajdú Erzsébet, Kiss Zsuzsa, Horváth Nóra, Pálfiné
Tóth Ilona, Venyike Istvánné, Bogáti
László,
Joó János, Pék Istvánné,
Biharkeresztesi Városgazdálkodási és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
Maci csoport:
Gonda Istvánné, Átyin Imre, Átyinné
Tarczali Andrea, Tokos-Fejes Béla,
Semjéni
Zsoltné,
Haszon
Béla,
Haszonné Karácsony Mónika, Csaláné
Barta Csilla, Csala Lajos, Tóthné Varga
Judit, Pengőné Varga Edit, Kozmáné
Pénzes Mária és cs., Sarkadi Sándorné,
Lovas Anikó, Budai Edina, Tóth Endre,
Petőné Tukacs Katalin, Pető Zoltán,
Venyige István és cs., Semlyényi Lajos
Törpike csoport:
Fésűs Sándor, Dávidné Csóka Timea,
Lovas Anikó,
Teknőc csoport:
Kissné Szabó Ildikó, Tóth Mónika,
Vajda István, Szabó András és cs.,
Gálné Verő Judit, Gál Albert, Tarsoly
Orsolya, Tarsoly László, Fülöp Tibor,
Papp Katalin, Horváthné Nyéki Judit,
Horváth Csaba, Petőné Kiss Éva, Pető
Csaba, Id. Pető Gyula, Átyin György,
Polyák Iván és cs., Kulcsárné Balogh

Mónika, Szabó Orsolya, Haszonné Papp
Erna, Tóthné Pataki Edina, Tóth Zsolt,
Dia Virágkötészet, Haszon Béla,
Haszonné Karácsony Mónika, Dávid
Győző és cs., Parisek Sándor és cs.,
Rácz Barna, Ráczné Csorba Éva, Pércsi
Sándor, Balogh Margit, Botos Andrea,
Katica csoport:
Saliné Karácsony Hajnalka, Semjéni
Zsoltné, Csikai Erzsébet- Zsófia, Varga
Ferencné, Magyari Györgyné, Magyari
György, Gyenge Petra, Mezei Irén,
Busznyákné Széles Ildikó, Tóthné Varga Judit, Tóth Endre, Horváth József,
Kiss Sándorné, Balogh József, Pető
Magdolna
Margaréta csoport:
Szabó Leventéné, Fábián Krisztina,
Fábián Zoltán, Szónya Péter, Szónyáné
Antal Henriett, Szabácsikné Kiss Anett,
Csomortány Emőke, Rácz Péter, Kovács Imre, Kériné Dani Annamária,
Fónyad Ferencné, Szabóné Szujó Erika,
Szabó Zoltán, Butiné Fekete Gréta, Buti
Lajos, Balogh Margit, Lupóczné Papp
Zsuzsa, Rostás Krisztina, Magyariné
Dorogi Julianna, Balogh József.
Bölcsőde:
Szotter Istvánné, Gonda Istvánné, Beregi Zoltán és cs., Pelbárt Lajos és cs.,
Szabados Imréné, Tordai József Béláné,
Rostás Kálmán, Kocsis Miklós és cs.
Dia Virág, Horváth Nikolett, Nagy
Katalin, Fábián Zoltán és cs., Tóth Gábor.
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Köszönetünket fejezzük ki azoknak a
szülőknek, akik a műsoron való részvétellel támogatták rendezvényünket és
lehetővé tették a csoportok fellépését.

Ezúton
szeretnénk
megköszönni
Seresné Kovács Annának és az Óvodás
Gyermekekért Nevelési Alapítvány
elnökének, Móra Tibornak az Alapítvá-

nyunkért végzett egész éves önzetlen
munkájukat.

Kérünk mindenkit, lehetősége
szerint támogassa alapítványunkat
a befizetett adó egy 1 %-nak felajánlásával.

mosolygunk, több időt töltünk együtt
szeretteinkkel.
Az első decemberi titok a Mikulás
érkezése. December 6-án látogatott
el hozzánk a jóságos öreg, aki elárulta a gyerekeknek, hogy már 156
éves. „Idős kora” ellenére, nagyon
fiatalosan, lelkesen látta el ezt a szép
feladatot. Köszönjük szépen Tóth
Zsolt apukának, hogy velünk töltötte
el ezt a délelőttöt, s mosolyt csalt a
gyerekek arcára. Bízunk benne, hogy
lesz elég ereje 157 évesen s ellátogatni hozzánk. A délelőtt során az

óvó nénik a Holle anyó című meseelőadással is kedveskedtek a gyerekeknek.
A második decemberi titok a Karácsony. Intézményünkben: december
16-án tartjuk a Karácsonyi ünnepséget. Ennek a napnak a programjai,
meglepetései hordozzák magukban a
harmadik decemberi titkot az óvodásaink számára.
Kívánunk városunk minden lakójának Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket!

Név: Óvodás Gyermekekért
Nevelési Alapítvány
Adószám: 18545128-1-09
Az év legizgalmasabb hónapja a
december. Titkok, csodák, meglepetések sokasága várja a gyerekeket és
felnőtteket egyaránt. Az ünnepekre
való készülődések elfeledtetik velünk az egész év fáradalmait, többet

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde dolgozói

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
A KÖZELGŐ ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL VÁROSUNK MINDEN LAKÓJÁNAK
KELLEMES, BÉKÉS, AJÁNDÉKKAL TELI KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
EREDMÉNYES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!


Tanulóink
eredményesen
szerepeltek a berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
megtartott Tehetség-sportnapon. A
versenyen 2. helyezést értek el: Fent
Vivien, Varga Alfonz, Orsós József,
Mohácsi Vivien, Rostás Katalin,
Rácz István, Pető Viktória, Pető
Réka, Fábián Dániel, Nádai Imre,
Duró Marcell, Fekete Orsolya,
Lupócz Evelin, Szakadáth János,
Daróczi Péter, Molnár Norbert, Tóth
Krisztina. Felkészítő tanáruk: Kántor Beáta. Gratulálunk ehhez a szép
eredményhez!

A hencidai „Egy közös nap”
című rendezvényen iskolánkat szín-

vonalas műsorral képviselték: Magyari Leila Zsanett, Varga László,
Rostás Vanda, Gertner Zsanett, Rostás Beatrix, Gertner Ferenc, Varga
Attila, Balog Jenő Roland, Mohácsi
Rozália, Rácz Richárd. Felkészítő
tanáruk: Fórián Gyuláné. Köszönjük!

A nagykereki területi meseés mondamondó versenyen iskolánkból Sotter Máté, Kiss Tifani,
Fazekas Dorina, Fercsák László vett
részt. Laci második helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Bereczki Éva
Emese, Nagyné Kiss Emília, Nagy
Zoltánné. Gratulálunk nekik!

Az első osztályosaink egy
nagyon jó hangulatú játékos délelőttöt töltöttek Nagykerekiben az elsős

avató részeként. December 3-án
Bojton folytatódik a játékos ismerkedés iskolánk sáljáért és nyakkendőjéért.

Diákjaink készülnek az iskolai és a városi karácsonyi ünnepségre. Ünnepi műsorunkat az ártándi
óvodásoknak és Toldon a művelődési házban minden érdeklődőnek
bemutatjuk. A felsős tanulók a pedagógus szakszervezet Télapó ünnepségén adnak műsort.

Téli szünet: 2010. 12. 22-től
2011. 01. 02-ig. (Utolsó tanítási nap:
2010. 12. 21. kedd; a szünet utáni
első tanítási nap: 2011. 01. 03 „A”
hét hétfő)
Dani Béla Péter igazgató

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI
Ezúton is megköszönöm a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium által rendezett Bocskai bálra felajánlott adományokat
(tombolatárgyakat, pártolójegyvásárlásokat, pénzbeli felajánlásokat).
FELAJÁNLÓK:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
Barabás Ferenc, Biharkeresztes Város
Polgármesteri Hivatala, Nagy István
és felesége, Bocskai István Általános

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Dani Béla Péter, Kozák
József és családja, Varga Miklós és
családja, Móra Éva, Pető Zsolt (Pepe),
Kőhegyi Ferenc, Kőhegyi Ferencné,
Szabó Lajos, Szántó Zsigmond,
Omikron Computer Kft., Szabó András, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,
Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9.
A, 9. B, 10. A, 10. B, 10. C, 11. B, 11.
C, 12. A, 12. B, 12. C, 13. C osztályai,

Nagy Barnabás, Nagyné Nagy Marianna, Tip-Top ’92 Írószer Nagykereskedés, Meta Divat, Kiss Sándor, Dézsi
Sándor és családja, Vajnáné Kósa
Mária, Tóth László, Tóthné Katona
Mária, Buti Zoltán, Eszenyi Antalné,
Balogh Zoltán, László Tibor, Szabó
Szabolcs, Pálfi Veronika, Fésűs Sándor, Botlik Károly, Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Végh Edit, Dia
Virágkötészet,
Kocsis
Miklós,
Volánpack Zrt.,
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Semlyényiné Mizák Ágota, Lagurus
Bt., Bozsódi Barnabás és családja,
Tömb 2002 Kft., Jutka boltja, Horváth
Fotó, Pannon Guard, Varga László,
Litvai 2000 Kft. Németh Ernő és családja, OTP Bank Rt. Biharkeresztesi
Fiókja, Szabó Zoltánné, Pércsi Sándor
és családja, Pálfi Zoltán és családja,
Csomós Alexandra, Orsi Virágbolt,
Körmendi Bálint, Barta Attila és csa-
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ládja, Borsa Ételbár, Bella Costa étterem, Sziti-L Kft., Gál Albert, Bak
Ernő, Tukacs Barbara, Buka Gyula,
Kelemen Ágoston Tamás, Tóth Zoltán, Iloczki Jánosné, Janna Számítástechnikai üzlet, Bihariak Biharért
Egyesület, Alexa Brigitta, Szabó
Miklósné, Rita Óra-Ékszer Berettyóújfalu Tesco, Vajas Miklós, Fábián

Mester Kft., Hagymási Gyula, Kutas
95 Zrt.
Külön köszönetet mondok Varga
Józsefné Évikének, Szabó Ilonának és
Varga Évának a büfé működtetésében
nyújtott segítségéért, Venyige Sándornak és Kovács Zsoltné Gulyás
Szilviának a díszítéshez nyújtott segítségéért.
Szabó András ig azg at ó

GÁRDONYIS HÍREK - GÁRDONYIS HÍREK - GÁRDONYIS HÍREK
„A vers néma. Adj neki hangot!
A vers könyvben halott. Keltsd életre!
Mi a szavalás? A vers föltámasztása
papírsírjaiból.”

E nagyon igaz és szép verssorok
szellemében készültünk tanítványainkkal a Református Iskolák Országos Adventi szavaló és zsoltáréneklő
versenyére.
Első alkalommal neveztünk erre a
rangos megmérettetésre és tapasztalatszerzésnek szántuk, hiszen intézményünk a legfiatalabb és legkisebb
létszámú tagja e nagy közösségnek.
November 26-án Kunhegyes Református Általános Iskolája és egyházközsége adott helyet a nagyszabású versenynek.
A kedves fogadtatás után- az igen
impozáns templomban- Derencsényi
István, a Tiszántúli Református
Egyházkerület Főjegyzője, püspök
helyettes úr hirdette az igét, majd

Magyarországi Éjféli
Sportbajnokság Egyesületünk
Kecskeméten

A MÉSE (Magyarországi Éjféli
Sportbajnokság Egyesület) egy határokon átívelő sportolási lehetőséget
biztosít a fiatalok számára egy jó
közösségben.
2004 tavaszától a Biharkeresztesi
Református Egyházközség szervezeteként működő Magyarországi Éjféli
Sportbajnokság Egyesületünk fiataljai 2010. november 12-én, pénteken

vendéglátóink nevében Nagy Kálmán tiszteletes úr köszöntött bennünket és megnyitotta a versenyt.
Ezután érkezett csak el az izgalmak
ideje!
A verseny 4 korcsoportban zajlott:
1-2 osztályos; 3-4. osztályos; 5-6.
osztályos és 7-8. osztályos csoportokban.
A mezőnyben -melyben mi érdekeltek voltunk- 59 gyerek szerepelt.
Iskolánkat négy kedves, kis tanítványunk: Dézsi Eszter és Teremi Anna
1. osztályos; Fekete Ágnes 2. osztályos és Decsi Lili 3. osztályos tanuló
képviselte.
Nagyon sok szépen beszélő, a verset
értő és szerető kisdiák volt a mezőnyben- ezt a zsűri tagjai is megállapították az ünnepélyes díjkiosztón.
A meghitt hangulatú versenyt- a
gyerekeknek köszönhetően átjárta az

adventi várakozás és a karácsony
csodája.
Ilyen csodával ajándékoztak meg
tanítványaink minket is!
Dézsi Eszter, az 1.-2. osztályosok
kategóriájában országos III. helyezést ért el! A többi versenyzőnk is
nagyon szép versmondással, derekasan helyt állt.
Minden szereplő kisdiákunkra nagyon büszkék vagyunk!
Köszönjük a szülők áldásos, segítő
támogatását!
Köszönet a nevelőtestület minden
tagjának a bátorításért, a segítő és
biztató szakavért!

a II. Régiós kecskeméti éjszakai
asztalitenisz, csocsó és darts versenyen vettek részt, ahol az ország
különböző pontjairól érkeztek a
fiatalok a megmérettetésre. A
Biharkeresztesi csapat nagy várakozással készült a versenyre, melyen
kilenc fiatal képviselte városunkat és
a Református Egyházat. A nevezések este hat és hét óra között zajlottak, majd kezdetét vették a sportágak, melyekben a fiatalok öregbítették Biharkeresztes hírnevét. A
versenyek éjfélig tartottak, ahol
fiataljaink több sportágban szép
eredményeket értek el.
Asztaliteniszben Varga Eduárd 2.,
Mohácsi József 3., Pál László 3.
helyezést értek el. Csocsóban a
Varga Eduárd és Mező Roland páros
a 3. helyezést szerezték meg.

Dartsban Pál László 1., Gyöngyösi
László 2., Varga Róbert 3. helyezést
értek el.
Csapatunkat továbbá erősítették
Sárközi Norbert és Mohácsi Roland.
Természetesen a jó hangulat és a
sportszerűség szellemében zajlottak
a játékok - a végén az érmeket és a
kupákat Jakab Péter, a MÉSE elnöke
adta át.
Jó hangulattal, szép emlékekkel
tértünk haza a keresztesi fiatalokkal.
A MÉSE klub minden pénteken
17:00 órai kezdettel van a Gárdonyi
Zoltán Református Általános Iskolában Biharkeresztesen.
Várunk minden fiatalt, egy jó közösségbe, ahol sportolhatnak és hasznosan tölthetik el a szabadidejüket.

Szeretettel teli, Áldott Karácsonyt
kívánunk mindenkinek a Gárdonyi
Zoltán Református Általános Iskola
és AMI nevelőtestülete és dolgozói
nevében.
Széchenyiné Maár Anikó tanító

Pál László segédlelkész
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II. Nyugdíjas Fesztivál
Hosszúpályiban
Kedves meghívásnak tett eleget a
Fehér Mályva Hagyományőrző
Egyesület 2010. november 20-án. A
II. Nyugdíjas Fesztivál keretében
„Nemcsak a 20 éveseké a világ”
címmel tartottak rendezvényt a
hosszúpályi nyugdíjasok. Ezen a
napon ünnepeljük a Megye Napját
is. Az Önkormányzat és Barabás
Ferenc Polgármester Úr jóvoltából a
kistérségi fenntartásban működő
autóbusszal utaztunk Hosszúpályiba.

VÁROSI
SPORTEGYESÜLET
A Hajdú Bihar Megyei Labdarúgó
Szövetség hirdette meg a 2010/11.
évi megyei II. osztályos labdarúgó
bajnokságot.
A kiírás értelmében városunkat öt
csapat képviseli a bajnokságban,
illetve az egyes korcsoportokban.
Felnőtt, ifjúsági, utánpótlás 11,
utánpótlás 9, utánpótlás 7 korosztályokban. A csapatokban foglalkoztatottak száma közel 100 fő.
Az őszi forduló igen eredményes
volt az SE történetében. Felnőtt
csapatunk az 1., míg az ifjúsági csapatunk a 3. helyen végzett. Az U-11;
U-9 az ötödik, míg az U-7 az első
helyet szerezte meg.

A

KERESZTESI HÍREK
Az ottani nyugdíjas klub tagjai jó
ismerőseink, barátaink. Szeretettel
fogadtak bennünket. Asztalhoz invitáltak, ami ízlésesen meg volt terítve. Pogácsával, citromos teával kínálták az érkezőket. A csoportok
megérkezése után a nyugdíjas klub
vezetője üdvözölte a megjelenteket,
majd a Polgármester Úr méltatta a
nap jelentőségét. Ezek után következett a csoportok bemutatkozása.
Balmazújváros,
Biharkeresztes,
Földes,
Hencida,
Hosszúpályi,
Kaba, Komádi, Pocsaj, Sáránd
nyugdíjasai színvonalas műsort adtak. Mi a Téli estékkel és az Apáca

show-val emeltük a rendezvény
hangulatát. A bemutatott műsorok
után finom ebédet kaptunk. Ebéd
után tombolasorsolás volt. A mi
csapatunk 12 tárgyat nyert. Ezt követte a tánc. Jó hangulat volt. Erre a
rendezvényre elkísért bennünket
Átyinné Pénzes Emília, Papp
Gyuláné, Dani Béla iskolaigazgató,
önkormányzati képviselő, Farkas
Anikó, Dani Béláné és Tóth András
autóbuszvezető. Köszönjük nekik!

Az ezévi eredményes munkát nagyban befolyásolta a tárgyi és személyi
feltételek pozitív alakulása. A pálya
felújítása, jelenlegi állaga minden
igényt kielégít. A csapatok részéről
az edzésen való megjelenés 80%-os.
A csapatok élére olyan vezetőket
sikerült állítanunk, akik teljes odaadásukkal,
megszállottságukkal
végzik munkájukat, minden ellenszolgáltatás nélkül.
A következő személyek foglalkoznak csapatainkkal: felnőtt: Furka
Tibor, Marozsán Gyula; ifjúsági:
Madarász András, Nagy Zoltán; U11, U-9: Kiss Lajos, Kántor Beáta;
U-7: Rácz Sándor, Balogh Géza.
A fentiekből is kitűnik, hogy az
egyesület nagy gondot fordít az
utánpótlás nevelésre, ami eddig
különböző okok miatt nem volt jellemző.

Az ezévi eredményes munka hatására megnőtt az érdeklődés a csapatok
iránt – támogatottság, látogatottság
stb. vonatkozásában.
További feladatunk a színvonal és
eredményesség megtartása, valamint
a csapatok, korcsoportok foglalkoztatása, az utánpótlás nevelése.
Az SE vezetősége köszönetét fejezi
ki a csapatok vezetőinek (edzőinek),
irányítóinak, az önkéntes támogatóknak, valamint a csapatok tagjainak, szurkolóinknak és a Város
Képviselő testületének.

Szűcs Andrásné
Fehér Mályva
Hagyományőrző Egyesület tagja

A közelgő ünnepek alkalmából Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk a város
lakosságának.
Az SE vezetősége nevében
Balogh Géza

Szépség Stúdió szolgáltatásai:

 kozmetikai kezelések Ilcsi és GIGI termékekkel
(megoldások többféle bőrproblémára),
 regeneráló kezelések, testtekercselés,
 ultrahangos bőrfeszesítő elektromos kezelés,
 szinergikus arcmasszázs,
 AHA gyümölcssavas hámlasztás,
 infraszauna (hatékony a cellulitisz kezelésében, immunrendszer-erősítő, méregtelenítő hatású)
 ÚJ! álló szolárium
 ÚJ! bőrcsiszolás mikrodermabráziós készülékkel
 ÚJ! tartós szőrtelenítés
Bejelentkezni lehet személyesen az Alkotmány u. 11. sz. alatt,
vagy telefonon, az 54/430-364 és a 30/47 55 578-as tel.számokon.
Szeretettel várom vendégeimet! Erdélyiné Szőke Tünde

Lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal, szolárium-,
vagy szauna bérlettel!

Tisztelt Biharkeresztesi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az AEGON Magyarország
Általános Biztosító és Pénztárszolgáltató megnyitotta irodáját
Széchenyi u. 39. sz. alatt ( Hétfő 9-13-ig, Csütörtök 13-17-ig –
Autósbolt) ahol tisztelettel állunk az Önök rendelkezésére az
alábbiakban:
- Kárbejelentések
- Meglévő szerződésekkel való ügyintézés
- Tanácsadás – új szerződések kötése
- Nyugdíjpénztári ügyintézés és kötés
Szeretettel Várjuk Önöket!

Nyeste István területi képviselő 06/30/560-0247
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet
kívánok Önnek és családjának!
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VÉDJE OTTHONÁT!
Betörésjelző riasztók szerelése és programozása.
CCTV videorendszerek telepítése és
programozása.
Családi házak, épületek villanyszerelése.
ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL:

TÓTH TIBOR (30) 492-8295
ELEKTRO-TOP
Műszaki és ruházati bolt nyílt
Biharkeresztes, Toldi u. 9 szám alatt.
- Gyermek, női, férfi felsők, nadrágok, cipők,
kabátok 660-1.800 Ft-ig
- Olcsó ágyneműk (paplan, párna)
- Műszaki cikkek
-Fonott árúk
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-15.30 óráig

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

ERDÉLYI ATTILA HUNYADI U. 22. SZ. ALATT.

Alacsony árakkal és bővülő árukészlettel várom
kedves meglévő és leendő vásárlóimat!
Nagy parkolóval, kényelmes vásárlási lehetőség!
Ízelítő árainkból:
Borsodi sör üveg
159.Pepsi 2,5l
279.Éden üdítő 2,5 l
85.és zöldség gyümölcs napi árakon!

AKCIÓ! Szaloncukor 629 Ft/kg
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!

MEGNYÍLT
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS ITALDISZKONT

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

Papír-írószer bolt ajánlata:

(Biharkeresztes, Széchenyi u. 56.)
- Karácsonyi dekorációk
- 2011-es asztali- és falinaptárak, határidőnaplók
- Tanszerek - Nyomtatványok
- Játékok
- Kreatív hobby kellékek
- Fénymásolás, laminálás, spirálozás
Szeretettel várom vásárlóimat!

10. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az Aegon Magyarország Zrt megkezdte az új lakás
előtakarékossági programjának
értékesítését, melynek neve:
Aegon Lakás Start.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Temetések ügyintézése és lebonyolítása
Temetkezési kellékek árusítása, Éjjel-nappali ügyelet

BÁRÁNY ALÍZ
4115.Ártánd, Rákóczi u. 88/a.
Érd.: Bárány László, Biharkeresztes Rákóczi u. 6.
Tel: 54-430-581, 06-20-339-3278, Dia Virágbolt:06-70-339-7561
Bemutatóterem: Biharkeresztes, Piactér

SÍREMLÉKEK!!
Rendkívül kedvező áron!!
Komplett gránit síremlékek
Komplett műkő síremlékek
Régi síremlékek felújítása, tisztítása,
temetésre való bontása, visszaállítása
-Kerti bográcsolók, grillezők, ablakpárkányok,
virágládák stb. készítése!
Becsületes, minőségi munkavégzéssel,
sok éves tapasztalattal, részletfizetési lehetőséggel
állok rendelkezésükre.
Elérhetőség: Átyin Imre vállalkozó
Tel: 06/30/393-1104
4110 Biharkeresztes, Széchenyi út 28. sz.

Célja: -

Önerő összegyűjtése
- 18 hónap után kedvező hitelfelvételi lehetőség
- meglévő hitel futamidejének csökkentése
Amennyiben felkeltettem érdeklődését hívjon időpont egyeztetés céljából:
Nyeste István
Aegon Területi képviselő
06-30-560-0247
vagy személyesen:
Biharkeresztes, Széchenyi u. 39. szám alatt Aegon képviseletén
(Vendo Autósbolt)

Kiscicáknak gazdákat keresek!
Érdeklődni a Biharkeresztesi
Gyógyszertárban lehet.

• JÁTÉKOK
• ÜVEG-PORCELÁN, KERÁMIA
AJÁNDÉK- ÉS HASZNÁLATI TÁRGYAK
• KÖNYVEK
• FÜGGÖNYÖK ÉS LAKÁSTEXTÍLIÁK
• KOZMETIKUMOK
• LCD ÉS PLAZMA TV-k, AUDIO TERMÉKEK
• FÉNYKÉPEZŐGÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK
• SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Minden Kedves Vásárlónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Újévet kívánnak - az üzlet dol
dolgozói

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT, HOGY ÜZLETÜNK
2011. JANUÁR 3-TÓL LELTÁR MIATT ZÁRVA LESZ.

