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Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA

GONDOLATOK
MÁRCIUS 1515-RE
Már régóta tudjuk, milyen
örömöt adhat egy kalendáriumi nap. A március különös hónap, híd a tél és a
tavasz között. Még nincs
növénye, csak a hóvirág,
igazi élmény a napsütés. A
föld megérzi: bőre megpirul, a fák alig hallhatóan
ropognak. A madarak felejtve a telet, pillanatok alatt
olyan szabad és jó közszellemet teremtenek a levegőben: érvelnek, feleselnek,
hogy aki hallja őket, úgy
érzi ez egy hétköznapi csoda.
Van ebben a hónapban egy
nap, amelyre nem kell senkit emlékeztetni. Ez pedig
nem más, mint a történelemkönyvek nagy dátuma:
március 15-e. Az akkori
események jelképpé váltak,
a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének
szimbólumává.
A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a
napot. A Magyar Országgyűlés
1991-es határozata értelmében március 15. az 18481849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a
modern parlamentáris Magyarország megszületésének

napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.
1848-ban az erőszakmentes
forradalom győzött, és
egész Európa minket csodált. A 48-as fiatalok tudták,
hogyan kell győzni. Hittek a
cselekvés értelmében, és
abban, hogy az áldozatnak
is lehet célja.
A márciusi ifjak 12 egyszerű mondattal felfestették, az
áprilisi
Országgyűléssel
törvénybe öntették a kiváltságoktól megtisztított, szabadságra épülő Magyarországot.
Nem volt ez előzmény nélkül való. A forradalmi földindulás hullámait megelőzte
a
reform-országgyűlések
időszaka, a reformkor. Ebben a korban lett Tudományos Akadémiánk, az országgyűléseken egy megnövekedett erejű ország
hallatta szavát. A magyar
nyelv hivatalos nyelvvé
vált, s a felszín alatt csendben lappangott a függetlenség ügye, amit Kölcsey a
Himnusz és a Huszt című
verseiben, Katona a Bánk
bán-ban, a „forradalom viharmadara”, Petőfi pedig
megannyi versében megénekelt.
Nagy nevek jutnak eszünkbe: Széchenyi István, Kos-

suth Lajos, Deák Ferenc. De
a népre is kell gondolnunk.
A legkülönbözőbb nyelvű,
vallású, műveltségű emberekből nemzet szerveződött.
Saját helyzetét átlátó, saját
érdekeit felismerő, saját
akaratát érvényesíteni képes
nemzet. A lelkesült haza állt
március 15-e nagyjai mögött. Az ő erejükre támaszkodva léphettek ők színre.
Ebben az időben Európa
népei a maguk forradalmait
igyekeztek győzelemre vinni. 1849-es év elejére már
csak egy nép maradt karddal
a kezében, a magyarok, az
elődeink. Magunkra maradtunk, s ha ez oka is volt a
szabadságharc leverésének,
forrása is lett a népek tudatában a magyarok szabadságszeretetének.
„Rabok legyünk vagy szabadok”
Ez a verssor bevésődött
mindnyájunk tudatába. A
veszélyek pillanataiban a
nemzet ezzel a bátorítással
biztatja magát. E patetikus
sorok úgy élnek eszméletünkben, mint egy „világi
miatyánk” vallásos értelmű
szavai.
Hajtsunk fejet 1848 minden
nagyja, és névtelen hőse
előtt.
Hajdu Erzsébet
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
2010. március 15. 10.00 óra Református Templom
Ünnepi Istentisztelet
Igét hirdet: Nagy Zsolt esperes
2010. március 15. 11.00 óra
Polgármesteri Hivatal Konferenciaterem

Biharkeresztes Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját

Ünnepi beszédet mond:
Barabás Ferenc polgármester

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

„Március idusán”

évfordulója alkalmából tartandó

Bocskai István Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak
ünnepi műsora

megemlékezésre.

Koszorúzás

FALUGAZDÁSZ HÍREI
Az őstermelői igazolványok kiadását, érvényesítését, visszavonását a 228/1996.(XII.26.) korm.
Rendelet szabályozza, miszerint a
2010. január 1-jétől hatályos változata alapján az igazolvány
egyes eljárásai díjkötelesek.
A díj megfizetése:
- csekken, postai úton történő
befizetéssel vagy
- készpénzátutalással történik.
Számlaszám:
10034002-00289706-00000000
Az őstermelői igazolványokkal
kapcsolatos díjköteles eljárások a
következők:
- Új igazolvány kiváltása: 2000
Ft (1000 Ft új igazolvány,
1000 Ft új betétlap)
- Az igazolvány évenkénti érvényesítése 1000 Ft/betétlap
- Az igazolvány cseréje: 2000
Ft (1000 Ft új igazolvány,
1000 Ft új betétlap)
- Elveszett,
megrongálódott
igazolvány pótlása: 2000 Ft
(1000 Ft új igazolvány, 1000
Ft új betétlap)

Díjmentes eljárások:
-

Új tevékenység bejegyzése

-

Az igazolvány törlése, visszavonás

-

Az illetéktörvény 33.§ (2) 26.
pontja szerint: közigazgatási
hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló kötelező bejelentése:
(adózási mód változtatása, ha
az nem az érvényesítéssel
együtt történik, valamint név
és lakcímváltozás)

-

Az illetéktörvény 33.§ (2) 32.
pontja szerint: őstermelői igazolvány cseréje, ha arra az őstermelői igazolványban szereplő helységnév, utcanév, illetve házszám állami vagy
önkormányzati döntés alapján
történő változása, illetve az
őstermelő lakóhelyének más
megye illetékességi területéhez való csatolása miatt kerül
sor.

Aki tehát őstermelői igazolványt
szeretne érvényesíteni, vagy újat
kíván váltani, először feltétlenül
jöjjön be a falugazdász irodába,
hogy csekket tudjunk adni.
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés:
Ehhez az alábbiakat kérjük:
- 30 napnál nem régebbi földhasználati lapszemle
- VPID szám
- Adóazonosító jel
- MVH-s regisztrációs szám
- Gázolaj számlák, illetve műveltetési számlák
- Földbérlet esetén a bérbeadó
neve, lakcíme, adóazonosítója.
Azok a termelők, akik nyertek a
2009-2014 Agrár-környezet gazdálkodás pályázaton, a jogerőre
emelkedéstől számított 60 napon
belül 3 méter pontossággal kötelesek felméretni a területüket és a
koordinátákat megküldeni az
MVH-nak. A mérésről mindenki
maga gondoskodik.
Éles Gyula Imréné
falugazdász
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Buszpályaudvar épül Biharkeresztesen

Biharkeresztes
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújtott
be városunk és a környező
települések
közösségi
közlekedésének
fejlesztésére. A pályázat az
előzetes elbírálás során
36 450 000 Ft támogatásban
részesül. Az igen kedvező
95%-os támogatású pályázat

mindösszesen 1 918 422 Ft
önerőt igényel, melyet a
képviselő-testület az önkormányzat által kibocsátott
kötvény terhére biztosít. A
megvalósítás után sokat
szépül településünk. Az
elhelyezésre kerülő négy
fedett, esztétikus buszváró
(Hunyadi és Kossuth utca)
az időjárási viszontagságok-

tól is védelmet nyújt. A projekt részét képezi egy buszpályaudvar megépítése, a
hozzá
tartozó
buszfordulóval. Ha a tervezett beruházás elkészül, impozáns
képet mutat majd a vasútállomással szembeni, jelenleg
elhanyagolt terület.
Barabás Ferenc
polgármester
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VÁLASZTÁSI HÍREK
A szavazókörök területi beosztása az alábbiak szerint alakul:
001. szavazókör
002. szavazókör
(Alkotmány u. 35-37. Városi Óvoda)
(Széchenyi u. 61. Általános Iskola)
Közterület neve
Alkotmány utca
Béke utca
Fekete Nagytanya
Vasúti őrház
Költőkert
Nagy Sándor utca
Nagyvárad utca
Sallai utca
Sportpálya
Tamási Áron utca
Táncsics utca
Vadászház
Vasútállomás

Házszám
Teljes
3. -3. Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

003. szavazókör
(Damjanich u. 9. Idősek Napközi Otthona)
Közterület neve
Bem utca
Bessenyei utca
Bocskai utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Irinyi utca
Jókai utca
Kazinczy utca
Liszt Ferenc utca
Petőfi utca
Rákóczi utca
Toldi utca
Vágóhíd
Vas Gereben utca

Házszám
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Közterület neve
Ady utca
Állami Gazdaság
Árpád utca
Hősök tere
József Attila utca
Kölcsey utca
Szabó Pál utca
Szacsvay utca
Széchenyi utca
Széchenyi utca
Szigligeti utca

Házszám
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
1.-115. Páratlan
2.- 108. Páros
Teljes

004. szavazókör
(Kossuth u. 27. Piac tér Iroda)
Közterület neve
Akác utca
Arad utca
Arany János utca
Béke utca
Béke utca
Dankó telep
Harmat utca
Kossuth utca
Zöldmező utca

005. szavazókör
(Hősök tere 12. Művelődési Ház)
Közterület neve
Házszám
Bethlen utca
Teljes
Dobó utca
Teljes
Füzes utca
Teljes
Hunyadi utca
Teljes
Kinizsi utca
Teljes
Kolozsvári utca
Teljes
Nap utca
Teljes
Osváth Pál utca
Teljes
Széchenyi utca
110.-202. Páros
Széchenyi utca
117.-231. Páratlan
Vörösmarty utca
Teljes
Wesselényi utca
Teljes

Házszám
Teljes
Teljes
Teljes
1. -1. Páratlan
2. -2 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
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5 év az örökkévalóság
mérlegén
5 éves a Gondviselés
Háza Református Idősek
Otthona
2004. december 17. után most is
ünnepet ültünk. A Magyarországi
Református Egyház Zsinatának
Elnöksége minden Adventben
meglátogatja az ország egyik református szeretetszolgálati intézményét, ahol együtt ünnepel az
ellátottakkal. Nagy öröm és nagy
megtiszteltetés, hogy idén, az 5.
évforduló apropóján a mi intézményünkben volt a „Diakóniai
Karácsony”. 2009. december 18ra, ünneplőbe öltöztettük testünket, lelkünket és az egész Házat.
Dr. Bölcskei Gusztáv Püspök Úr
nyitó áhitatában az elfogadás és
befogadás csodájáról és szükségességéről beszél. Arról, hogy a
Gondviselés Háza is azért jött
létre, hogy befogadjuk azokat,
akiknek segítségre van szüksége,
mert „Mi erősek pedig tartozunk
azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk
kedvére éljünk.” (Római levél 15; 1).
Czibere Károly Irodavezető Úr, a
Szeretetszolgálati Iroda vezetője
köszöntőjében hálát adott Istennek a Gondviselés Háza létrejöttéért, az elesettek felé való szolgálat lehetőségéért. Kifejezte köszönetét a dolgozók helytállásáért, a színvonalas szakmai munkáért, a lakók és hozzátartozók
bizalmáért.
Prof. Dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Református Egyházkerület
Főgondnoka a gyülekezetek köszöntését adta át.
Az intézményvezetői beszámoló
szükségessége lehetőséget adott
az elmúlt 5 év átgondolására.
Milyen izgalmas visszaemlékezni
a kezdetekre, amikor a nyitás
előtt 1 héttel már együtt takarítot-
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tunk, készülődtünk a dolgozókkal, ismerkedtünk az épülettel!
Amikor 14 lakóval és 18 dolgozóval indult az élet a nagy házban! Emlékezetes az izgalom,
amellyel a valamennyiünk számára teljesen ismeretlen feladathoz
hozzáfogtunk. Az első, tétova
lépéseink, az első kudarcaink, az
első sikereink és az első halottunk… A szaporodó létszámmal
együtt növekvő feladatok.
2006-ban engedélyeztettük az
alapszolgáltatásokat. Talán fel
sem mérhető, hogy az 5 elment és
a 15 új dolgozó, valamint az öszszesen 53 újonnan beköltöző lakó
micsoda hallatlan feladatok elé
állította mind a dolgozói-, mind a
lakóközösséget. Óriási testi, lelki,
mentális erőfeszítés kellett ehhez
az esztendőhöz. 58 lakó volt év
végére a házban, az engedélyezett
létszám 49-ről 65-re nőtt. Megindult Magyar Református Szeretetszolgálat és az Adománykoordinációs Iroda többször is juttatott
el hozzánk természetbeni adományt: több mázsa lisztet kaphattunk a főzés megkönnyítéséhez,
ruhaadományokat,
gyógyszert,
kötszert...
Minden, szociális ellátást nyújtó
intézmény helyzete jelentősen
romlott az elmúlt évek állandó
jogszabály módosításai és a folyamatos normatíva csökkenés
miatt. A bentlakásos ellátásra
vonatkozó, 2005-ben érvényes,
kerekítve 769.000,-Ft-os évi normatíva 2010-re jelentősen csökkent: az átlagos elhelyezésben
levőké 635.000,-Ft, az emelt szinten elhelyezetteké 309.000,-Ft
lett. Látható, hogy az emelt szinten elhelyezettek normatívája
kevesebb, mint felére csökkent,
jelentős a csökkenés az átlagosnál
is. Mindez nominálisan is nagy
csökkenés, hát még reál értéken!
Rengeteg új lakó érkezett hozzánk: 5 év alatt 165 lakó. Sokan
átmenetileg, csak néhány hétre

érkezetek, mások súlyos betegségükben, életük utolsó idejét töltötték nálunk. A 165 beköltöző
lakóból elhunyt 70, átmenetileg
ellátottak 34, az ünnepség napján
bentlakók létszáma 61 fő. Az 5
évvel ezelőtti lakókból ma 14-ből
5-en élnek és vannak bent, a 18
dolgozóból 9-en.
A sok adat mögött azonban élet
van! Korukhoz képest beteg, vagy
jobb állapotú, vidám, szomorú,
ágyban fekvő, vagy mozgékony
idősek. És persze dolgozók, akik
jobb és rosszabb napokon, család
mellől, vagy egyedül élve, egészségesen, vagy éppen többféle
betegséggel, csöndes szelídséggel, vagy harsányabb lendülettel
gondozzák az időseket. Próbálják
kihámozni a töredékes elbeszélésekből, hogy kik lehettek valaha,
hogy miért is van a lelkükön az a
nehéz szomorúság, igyekeznek
akkor is tisztelni őket, amikor
már csak árnyékai hajdani önmaguknak. Mert nehéz a sok betegség, a kedves otthontól való elszakadás, nehéz a család hiánya
(azért mert nincs is, vagy azért
mert van, csak kapcsolat nincs);
mert nehéz megérteni és elfogadni, hogy lassan letelik a kiszabott
70, vagy 80 esztendő; mert nem
felhőtlen az együttélés a szobatárssal, mert más ízzel főtt otthon
az étel. Mennyi kisebb-nagyobb
dolog, s milyen súlyosak ezek így
együtt!
Mennyi program évről-évre!
Egyházi és nemzeti ünnepek
megtartása, úrvacsoraosztás évi 7
alkalommal. Részvétel a helyi
gyülekezet ünnepi alkalmain,
rendezvényein.
Áhitatok lakóknak és dolgozóknak, színházlátogatás Nagyváradon és Debrecenben, gyógyfürdőzés. Kirándulás Nagyváradon,
a Király-hágón és Körösfőn, hajókirándulás Szarvason, főzés a
tóparton, szalonnasütés, vagy
bográcsozás az udvaron, egész-
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ségmegőrző programok, előadások, egészségügyi mérések, csigacsináló a Református Nőszövetség asszonyaival, nőnapi, farsangi táncos mulatság, imaheti
alkalom, áprilisi bolondozás más
intézményekkel, majális a gyülekezettel, turkálós vásár, népművészeti kiállítás és vásár… Fel
sem lehet sorolni!

Így tehát valóban örömmel és
hálaadással mondhatjuk: működik
a Gondviselés Háza.
Mindennapi szolgálatunkat azzal a reménységgel végezzük, nehézségeinknek azzal a
bíztatással állunk elébe, melyet
választott vezérigénkben üzen
nekünk a mi Urunk:

„Vénségetekig ugyanaz maradok,
ősz korotokig én hordozlak!
Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.”
Ézsaiás 46; 4
Nagy Zsoltné intézményvezető

Bocskai Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hírei

Kedves Szülők!

Kedves Szülők!

A Bocskai István Általános Iskola

Az alábbiakban néhány hasznos és fontos információt nyújtunk iskolánkról, hogy elősegítsük, megkönnyítsük az Önök nem kis töprengéssel, felelősséggel járó döntését.

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

1. osztályos tanulói beiratásának ideje:
2010. március 29. (hétfő) 8- 16 óráig
2010. március 30. (kedd) 8-16 óráig
2010. március 31. (szerda) 8-16 óráig
A Hősök tere 15. sz. alatti
iskolaépület emeletén
Nagyné Nagy Marianna igazgatóhelyettesnél

–
–
–
–
–
–

A beiratkozáshoz hozzák magukkal:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát
óvodai szakvéleményét
orvosi igazolását
TAJ számát
diákigazolvány igényléséhez 1 db. igazolványképet és
550 Ft.-ot.
Az ingyenes tankönyvre való jogosultság igazolását.

Legek versenye

Versmondó verseny 6. évfolyam
I.
Pénzes Zsigmond 6. a
II.
Halász Henrietta 6. b
III.
Karácsony Norman 6. b
Kazinczy – verseny
6. évfolyam a körzeti vetélkedőre jutottak
Pénzes Zsigmond 6. a, Marosán Gréta 6. c
5. évfolyamon a körzeti vetélkedőre jutottak
Haraszti Fanni 5. a , Varga Erik 5. a
7. évfolyamon a körzeti vetélkedőre jutottak
Átyin Regina 7. b, Szántó Viola 7. b, Fercsák László 7. b
8. évfolyamon a körzeti vetélkedőre jutott

Csala Zsófia 8. c

 Segítő, támogató környezetet
 Kiválóan felkészült, lelkiismeretes pedagógusokat
 Korszerű oktatási módszerek alkalmazását
 Folyamatosan újuló, szépülő környezetet
 Több ezer kötetes könyvtárat
 Minden igényt kielégítő számítástechnika
szaktantermet
 Választható nyelveinket: angol, német,
román, orosz már 1. osztályban is
 Alsó tagozaton iskolaotthonos oktatást
 Az egyéni képességeket figyelembe vevő
oktatást
 Szakköreinket: énekkar, dráma, számítástechnika, sportkör, természet, Barátunk a
könyv
 Külön órát: nyelvvizsga-felkészítésre, gyakorlásra, felvételi előkészítőre
 Tehetséggondozást
 Képesség-kibontakoztató program működtetését
 IPR program működtetését
 Az Igazgyöngy művészeti iskola foglalkozásain való részvételt
 Sikeres továbbtanulást
 Szaktantermek kialakítását
 Az iskola külső és belső környezetének,
felszereltségének folyamatos javítását
 A tanulók igényeinek megfelelően több
szakkör beindítását
 Szórakoztató szabadidős programokat
Bízunk benne, hogy szeptembertől az Ön gyermekét is tanulóink között köszönthetjük!
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Általános Iskola
Jótékonysági Bál
A rendezvény támogatói
Biharkeresztes Város Önkormányzata,
Barabás
Ferenc,
Kubinyiné
Szilágyi
Mária,
Szólláth Tibor, HBM-i Közgyűlés
Alelnöke, Gyula Ferencné Országgyűlési Képviselő, Dr. Forgács Barnabás Államtitkár, Lakatos Tibor HBM-i Közgyűlés tagja, Dani Béla Péter, Dr. Békési
László, Dr. Békési Lászlóné,
Nagy Zsolt és családja, Gárdonyi
Zoltán Református Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, Pataki Gyuláné, Pataki
Gyula, Vass Mária, 6.A osztály,
3.A osztály, Bozsódi Erzsébet,
Erdélyiné Szőke Tünde, Vajas
Zoltán és családja, Átyinné Pénzes Emília, 8.C osztály, Fórián
család, Vajna Richárd 6.a, Lottózó, Báthoriné Lakatos Erzsébet,
5.B osztály, Szathmári Csenge
6.a, Volánpack Zrt., Apáczai Kiadó Esztergályos Jenő, Nagy István és neje, Nagy Barnabás és
családja, Nagy Sándor, Papír Írószer Bolt, Horváth Géza, Horváth
Gézáné, Molnár Zsolt 6.a, Kiss
Sándor, Erdei József és családja,
FARSANG AZ OSZTÁLYBAN
Február a farsang időszaka.
Osztályunk elhatározta, hogy egy
vidám jelmezes délutánt tartunk.
Már nagyon vártuk ezt a napot.
Hétfő délután izgalommal kezdtünk a terem díszítésébe. Osztályunk nagy többsége kivette részét a munkából: néhányan az
előre elkészített díszeket ragasztották fel, mások, pedig fűzött
szívecskéket és virágokat hajtogattak. Sokat fáradoztunk a farsangi délután előkészítésében,
osztályfőnökünkkel, Jutka nénivel. Választottunk magnó és tom-

KERESZTESI HÍREK
Vajna Vivien 4.b, Nagy Zoltánné,
Jutka Boltja, Pálfi Zoltán, 4.B
osztály, Venyige Sándor és családja, Pércsi Sándor és családja,
Generál’98 Kft., Szántó Patrícia
4.b, Eszenyi Tünde, Kiss Lajos és
családja, Pedagógiai Szakszolgálat, Szabó András, Koszorus Gyula, Koszorus Balázs, Szabó Balázs 5.b, Hasznosi Chis Valéria,
Semlyényiné Mizák Ágota, Fidesz Biharkeresztes, Kőhegyi
Ferenc, Kőhegyi Ferencné, Szabó
Lajos, Varga Dávid 6.c, Szivárvány Óvoda, Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, 4.A osztály, Karácsony
Lászlóné,
Kiss
Attiláné,
Marozsiné Molnár Margit, Bihar
Security, Varga Attila és családja,
Alsó tagozatos munkaközösség,
5.A osztály, 2.A osztály, Kozák
József és családja, Pataki Gyula
és családja, 6.C osztály, Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 7.B osztály,
Balláné Nagy Tünde, Egyesített
Szociális Intézmények, Borsa
Büfé, Ráczné Karádi Erika, Már
Lajos és családja, Bíró Lajos és
családja, Már és Bíró Kft., Móra
Tibor, 7.A osztály, Balogh Géza,
Gyolcsos Józsefné, Kulcsár László és felesége, Gáll Sándor, Pető
bolafelelőst. Szandi zenefelelősként nagyon jó számokat válogatott össze, mi pedig Henivel eladtuk az összes tombolát.
Ezután következett a délután legizgalmasabb része a jelmezes
bemutatkozás.
Volt
ördög,
görkoris, hercegnő, tornász, menedzser, orvos, cowboy lány. A
vidám hangulatot székfoglalózással és táncversennyel fokoztuk.
Én a táncverseny zsűrijének tagjaként értékelhettem társaim produkcióit. Ebben Márkó volt a
legsikeresebb.
Izgalommal vártuk valamennyien
a tombolahúzást. Voltak olyan

Dániel 6.b, Szabó Szabolcs és
családja, Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bocskai István
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Janna
Számítástechnika, 3.b osztály,
Vajas Miklós, Dr. Bíró László és
családja, Németh Ernőné és családja, Habarics Sándorné, Gyökös
Zoltán és családja, Sáhi Marianna, Kelemen Jánosné, Duró Jenő
és családja, Gyöngyi Dominik
4.b, Pálfi Viktória 5.b, Dia Virágkötészet, Szamosközi János, Sárvári Kálmánné, Butt Jánosné,
Tokai Istvánné, Varga Gyuláné,
Semjéni Anita, Nagy Erika, Éva
Presszó, Polányi Lajosné, Csizmadia Tímea
Sütemény felajánlás: Erdei Amarilla 5.a, Varga Erik 5.a, Balogh
Vera 6.b, Sándor Péter 4.a, Sándor Petra 8.a, Kiss Tímea 8.c,
Kiss Tünde 4.b, Bíró Éva 8.c,
Bíró Boglárka 5.b, Szántó Patrícia 4.b, Pethő Balázs 5.a, Varga
Antal 7.b, Varga Viktória 3.a
Köszönjük támogatásukat:
Dani Béla Péter igazgató

társaink, akiknek kedvezett a szerencse és több tárgyat is nyertek.
A jó hangulatú délutánon sokat
táncoltunk, nevettünk, beszélgettünk, s közben erőt gyűjtve finom
süteményeket ettünk, és üdítőket
ittunk. Nagyon sajnáltuk, amikor
vége szakadt vidám rendezvényünknek.
Sokáig fogunk emlékezni erre
a délutánra. Reméljük, hamarosan
adódik újabb alkalom egy hasonló vidám osztály összejövetel
megtartására.
Erdei Amarilla
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Bál a diákoknak
Még novemberben jutott eszébe a
diáktanács tagjainak, hogy kellene – nekünk diákoknak is – szerveznünk egy bált.
Először úgy terveztük, hogy a téli
szünet előtt lebonyolítanánk, de
végül is erre csak januárban került sor, de így is mindenki nagyon örült az ötletnek.
A diákok többsége eljött a rendezvényre. Hatalmas örömmel

jöttek. Nyitottak büfét. Ez is nagy
sikert aratott. Rengetegen csemegéztek a süteményekből és sok
innivaló is elfogyott. A befolyt
összeg a Diákönkormányzat
számlájára került. Többek között
a bál elején volt táncverseny, amit
Simonyi Kitty tanárnő vezényelt
le. Nagy sikere volt, és szerintem
ennek hatására jött meg a kedve a
tánchoz a legtöbb gyereknek. A
legjobb táncosokat pedig díjazták.
Később pedig bálkirályt és bálkirálynőt választottak. A két győz-

tesnek együtt kellett táncolnia.
Amikor már mindenki táncolt az
összes villanyt is lekapcsolták.
A végén sikerült a tanárokat is
táncra bírni. Szőke Regina rengeteg képpel örökítette meg a „diák
bulit”.
A bál este 7-ig tartott, de a diáksereg számára így is egy felejthetetlen emlékként vésődött be az
emlékezetükbe.
Gál Krisztina Ildikó 7.b

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei
Értesítjük a kedves Szülőket,

 Lakcím bejelentő kártyája

be, eltölthetnek egy kis időt a

hogy a Szivárvány Óvoda és Böl-

 Taj –kártya

csoportban, részt vehetnek a cso-

csődében az óvodai és bölcsődei

 Kedvezményes

térítési

beiratkozás 2010. március 29-30-

jogosultságának

31 –én lesz, 8- 16 óra között.

szolgáló dokumentum

díj

igazolását

A beiratkozással kapcsolatos

A beiratkozás során, a szülőkkel

legfontosabb tudnivalók

együtt várjuk szeretettel leendő

-

kisóvodásainkat is, akik a délelőtt

A beiratkozáshoz szükséges:

 A gyermek születési anyakönyvi kivonata

port közös játékában.
A Só-szoba továbbra is igénybe
vehető az óvodában.
Érdeklődni az óvodában, az alábbi telefonszámon lehet: 430-096.

folyamán betekintést nyerhetnek
a Maci csoportban az óvodai élet-

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Polgármester Barabás Ferenc
Tel:(54) 430-083 vagy 103 mellék
Kedd 8-12 óráig
Jegyző Árgyelán Andrea
Tel:(54) 430-067 vagy 104 mellék
Kedd 8-12 óráig
Aljegyző Dr. Nagy Csaba
112 mellék
Csütörtök 12.30-16 óráig
Szociális Iroda
Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 12.30-16 óráig
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Gyámhivatal
Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 12.30-16 óráig
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Igazgatási, Városfejlesztési és
Okmányiroda
Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 11-15 óráig
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Pénzügyi Iroda
Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Kedd: 8-12 óráig

Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 12.30-16 óráig
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
Önkormányzati és Szervezési Iroda
Hétfő: 8-12 és 13-16 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 12.30-16 óráig
Péntek: Nincs ügyfélfogadás
A polgármesteri hivatal az
alábbi telefonszámokon érhető el:
(54) 430-001, (54) 430-002,
(54) 541-003, (54) 541-057,
(54) 541-064, (54) 541-065,
Fax: (54) 541-052
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Piruett Tánc Stúdió
hírei

A piruettes gyerekek a 2010-es
évben sem lógatják a lábukat,
hanem keményen készülnek az
idei versenyszezonra a legújabb
koreográfiákkal, különleges tánc-

Képzett képzők lettünk
A közművelődési intézmények a
helyi, lokális szerveződések bázisát
jelentik. Ezek az intézmények biztosítanak teret a kisközösségek
szerveződéseihez, a helyi demokrácia tanulásához, kialakításhoz. Fontosak ezen intézmények az egyén
szellemi, lelki kiteljesedéséhez,
életminőségének javulásához is. Az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés személyre szabott, fizikailag
legkönnyebben
megközelíthető
helyszíne a művelődési ház lehetne.
Az intézmények többsége nem ismeri fel, vagy nem tud élni a felnőttképzés iskolarendszeren kívüli
formáinak lehetőségével, ennek
egyik oka a minőségbiztosítás, nevezetesen az akkreditáció feltételeinek hiányos megléte. Ebből következik, hogy kevés az andragógialag
jól felkészített szakember.
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stílusokkal. Ezt mi sem bizonyíthatja jobban, mint a februári iskola bál, ahol ismét szép produkciókat mutattak be a lányok s az egy
szem fiú. A műsor repertoárjában
különböző táncstílusok szerepeltek, a teljesség igénye nélkül sorolhatjuk fel az előadások stílusjegyeinek ötvözetét: mely áll a
klasszikus balett lágyságából, a
modern tánc eredetiségéből, a
disco tánc dinamikájával és a
napjainkban oly divatos hip-hop
táncstílusaival.
Február 20.-án Nyíregyházán
került megrendezésre a Sztárpalánta c. tehetségkutató verseny,
ahol Vajas Dorottya disco szólóval és Balogh Vera az Isteni koszorú c. koreográfiával a középdöntőbe jutottak, amely Budapesten lesz megrendezve március
végén.
Február 28.-án ismét megrendezték a IV. Abi tehetségkutató versenyt
Debrecenben,
ahol
Szathmári Csenge balett szólója
megérdemelten hozta el az első
helyért járó kupát és érmet (felké-

szítője Varga Emese) és Bodnár
Anett-Balogh Vera saját készítésű
duója pedig a IV. helyet érte el.
A biharkeresztesi Általános Iskola pályázatot nyújtott be a gyerekek egyik produkciójával a
„Sporttal miénk a jövő” című
pályázatra, amely a márc. 5-7.
között megrendezésre kerülő II.
Magyar Ritmikus Gimnasztika
Világkupa versenyéhez kapcsolódik. A Mozart musicalből egy
részletet táncoltak a gyerekek, és
a döntőbírák nekik ítélték meg az
első helyet, ezért ingyenes buszt
biztosít a Szövetség a megnyitó
napjára, valamint fellépési lehetőséget is kapnak.
Ezúton szeretnénk köszönetünket
kifejezni a biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Nonprofit Kft. dolgozói részére, akik
az idei koreográfiáink díszletei
elkészítésében segítették munkánkat!

Projektünk megvalósítása kistérségi szinten fogja az előbb felsorolt hiányosságokat csökkenteni,
a felnőttképzés helyi kapacitását
növelni.
A TÁMOP 3.2.3/08/1 nyertes pályázatunkkal közvetlen célunk így a
biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár felnőttképzési
intézmény akkreditációja, a lokális felnőttképzési intézmények
munkatársai szakmai tudásának
fejlesztése, a munkaerő-piaci integrációt, hatékonyan segítő képzési programok kínálatának bővítése, valamint a képzési programokhoz kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások biztosítása.

megvalósítóinak 80 órás szakmai,
módszertani felkészítő képzése
fejeződött be február 28-án, mely
eredményeként 8 biharkeresztesi
oktató kapta meg tanúsítványát és
kezdi majd meg munkáját a helyi
képzésekben.
Kulcskompetenciára épülő alapkészség fejlesztő program a
biharkeresztesi Városi Művelődési
Ház és Könyvtár szervezésében
valósul meg. A képzésen 15 fő fog
részt venni. A képzés résztvevői
lehetőséget kaptak az Európai Unió
által legkívánatosabbnak tartott
kulcskompetenciák közül 7 kulcskompetencia szintjének fejlesztése,
hogy a számukra leginkább kívánatos területek fejlesztésében vehessenek részt. Ezáltal csökkent kompetenciadeficitjük, javulnak életviteli,
továbbtanulási és munkavállalási
kompetenciáik, elhelyezkedési esélyeik.
Boros Bea

Képzők – képzése
Az első lépés projektünkben az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben közreműködő szakemberek módszertani felkészítése. A
kompetencia fejlesztő képzések

Simonyi Kitty elnök
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TISZTELT BIHARKERESZTESI LAKOSOK!

Adószám: 18558247-1-09

Tisztelt biharkeresztesi lakosok!
Kérem Önöket, adójuk 1%ával támogassák a
"Biharkeresztes a művészetekért Közalapítvány"
működést!
Adószámunk: 18567111-1-09
Köszönettel: Nagy István, a kuratórium elnöke

Kérjük, adója 1%-val támogassa a biharkeresztesi

Kérem, hogy adója 1 százalékával támogassa a

"Bihariak - Biharért Közhasznú Egyesület"-et!

TONZOR ALAPÍTVÁNYT

Kérjük, hogy adója 1 %-át szíveskedjen
felajánlani a Biharkeresztes Városért
Közalapítvány számára

A kedvezményezett adószáma: 18994223-1-09
Tegyünk együtt Biharkeresztes Jövőéért!

Személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával
kérjük támogassa az
„Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítványt”
Adószám: 18545128-1-09
Kérem Önöket, adójuk 1%ával támogassák a
Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület munkáját!
Régi és új támogatóink felajánlását köszönettel
fogadjuk!
Adószámunk: 18992489-1-09
Hajdú Erzsébet az egyesület elnöke

az egyesület elnöke
Tisztelt Adófizetők!
A biharkeresztesi hátrányos helyzetű, jól tanuló diákokat
segítő JÁRAI ANTAL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
ALAPÍTVÁNY
kéri Önöket, hogy adójuk 1 %-ával támogassák az
alapítvány munkáját!
Adószámunk: 18551439-1-09
Felajánlásaikat köszönjük!
Kenéz Vincéné a kuratórium elnöke

Tisztelt Adófizető!
Amennyiben még nem rendelkezett adója 1%-áról, és
úgy dönt, hogy támogatja klubunkat, kedvezményezettként jelölje meg adóbevallásában közhasznú szervezetünket. Adószám: 18553503-1-09
Támogatását előre is köszönjük, önnek pár tollvonás,
nekünk pénz.
A Modellező Klub Biharkeresztes közhasznú szervezet
klubtagsága nevében tisztelettel
Forgó „Kínai” Gyula klubvezető

Kérjük személyi jövedelem adója 1 %-nak
felajánlásával, támogassa a biharkeresztesi
alapítványokat és civil szervezeteket!

Az alapítvány célja a Biharkeresztesen tovább
tanuló diákok támogatása.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Hunyadi utca 17.
Számlaszáma: Biharkeresztesi Takarékszövetkezet:
60000013-10016659
Adószám: 18716092-1-13
Alapító: Tonzor Péter
Alapítás éve: 2007. Elnök: Nagy Zoltánné

Tisztelt Adófizető!
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelem adójuk
1%-val támogassa
„A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány”-t.

Adószám: 1 9 1 2 4 8 3 2 - 1 - 0 9
Támogatásukat előre is köszönjük!
Kedves Szülők! Kedves Volt Tanítványaink!
Kedves Biharkeresztesiek!
Intézményünk, a Bocskai István Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
nevében kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk
1 %-át ajánlják fel a Bocskai István Alapítvány részére.

Alapítványunk adószáma: 18547340-1-09
Az így befolyó összeget tehetséges, kiemelkedően teljesítő,
illetve szociálisan rászoruló tanulóink támogatására fordítja
az alapítvány.
Szabó András igazgató
Tisztelt biharkeresztesi lakosok!
A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója azzal a tiszteletteljes
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben a 2009. évi
adóbevallásukban szeretnének adójuk 1 %-káról rendelkezni,
azt iskolánk érdekében tegyék meg. Ennek egyik módja,
hogy az alábbiak szerint töltik ki az egyház részére történő
felajánlási helyet:
0066
REFORMÁTUS EGYHÁZ
A felajánlás másik módja az iskolánkat segítő biharkeresztesi székhelyű Timótheus Alapítvány támogatása. A
Timótheus Alapítvány minden évben a felajánlott SZJA 1%ból iskolánkat támogatja. 2009. évben az alapítvány támogatásából valósult meg a két új általános iskolai termünknek a
világításkorszerűsítése, valamint támogatást nyújt a rászoruló diákjaink térítési díj fizetéséhez.
19127093–1–09
TIMÓTHEUS ALAPÍTVÁNY
Köszönjük a segítségét.
Kovács Mónika igazgató
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DIA VIRÁGKÖTÉSZET
ÁPRILIS 1-JÉTŐL ÁTKÖLTÖZÜNK
A KOSSUTH U. 29. /ZÖLDSÉGBOLT MELLÉ/
Kínálatunkból:
cserepes- és vágott virágok, koszorúk,
tápoldatok stb.
Vállaljuk alkalmi csokrok, asztali díszek stb.
elkészítését, valamint kegyeleti díszek (koszorúk,
sírcsokrok stb.) készítését és kiszállítását.
Megrendelést telefonon felveszünk.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
Tel.: 06-70-339-7561, 06-70-339-7560,
06-30-878-5881

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

TÓTH TIBOR (30) 492-8295

Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.

-

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!

VÉDJE OTTHONÁT!
Betörésjelző riasztók szerelése és programozása.
CCTV videorendszerek telepítése és
programozása.
Családi házak, épületek villanyszerelése.
ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL:

ALIZETICS
TESTSZÉPÍTŐ ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA

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.)
- Papír-írószer dolgok bő választékban
- Tavaszi és húsvéti dekorációk - Nyomtatványok
- Játékok
- Kreatív hobby kellékek
- Fénymásolás, laminálás, spirálozás
- Bélyegzőkészítés rövid határidővel
Szeretettel várjuk minden kedves vásárlónkat!
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Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Temetések ügyintézése és lebonyolítása
Temetkezési kellékek árusítása
Éjjel-nappali ügyelet
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A

Szépség Stúdió szolgáltatásai:

 kozmetikai
kezelések
Ilcsi
és
GIGI
termékekkel
(megoldások többféle bőrproblémára),
 regeneráló kezelések, testtekercselés,
BÁRÁNY LÁSZLÓ
 ultrahangos bőrfeszesítő elektromos kezelés,
Biharkeresztes, Rákóczi u. 6. Tel: 54-430-581
Mobil: 06-20-339-3278, Dia Virágbolt 06-70-339-7561  szinergikus arcmasszázs,
 AHA gyümölcssavas hámlasztás,
Bemutatóterem: Biharkeresztes, Piactér
 infraszauna (hatékony a cellulitisz kezelésében, immunrendszerÁtyin Kő-Műkő – Átyin Imre vállalkozó erősítő, méregtelenítő hatású)
 ÚJ! álló szolárium
Megköszönve megtisztelő bizalmukat a 2010-es  ÚJ! bőrcsiszolás mikrodermabráziós készülékkel
évben is várom régi és új szolgáltatásaimmal!
 ÚJ! tartós szőrtelenítés
Bejelentkezni lehet személyesen az Alkotmány u. 11. sz. alatt, vagy
Síremlékek készítése, sírkövek tisztítása, felújítása/
telefonon, az 54/430-364 és a 30/47 55 578-as telefonszámokon.
műkő, gránit, márvány/
Szeretettel várom vendégeimet! Erdélyiné Szőke Tünde

Új szolgáltatásaim:
- Kerti bográcsolók, grillezők, szettek, falikutak,
kandallók, párkányok, virágládák stb. készítése!
Becsületes, minőségi munkavégzéssel, sok éves
tapasztalattal, részletfizetési lehetőséggel állok rendelkezésükre.
Elérhetőség: Átyin Imre vállalkozó
Tel: 06303931104
4110 Biharkeresztes, Széchenyi út 28. szám
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

Sulipontok gyűjtése
Jelenleg az Unilever cég által meghirdetett
Sulipont játékon veszünk részt.
A játék lényege, hogy minél több Sulipontot kell
összegyűjteni az Unilever termékekről, hiszen 200
pont után garantáltan 5 db bőr focilabdát kap az
iskola, és ezzel segíteni és fejleszteni tudjuk az
iskola focicsapatát, valamint akár egy ponttal is
lehet nyerni pénzt iskolafelújításra, de ehhez már
csak a szerencsére lenne szükség. Mi bizakodóan
nézünk elébe és most minden diák a pontokat
gyűjti, így mindenki egy kicsit hozzájárul az iskola támogatásához.
Ezúttal szeretnék a biharkeresztesi lakosok
segítségét is kérni, hogy ha van otthon valamilyen Univeres termékük (mustár, ketchup, majonéz), akkor szedje le róla a sulipontokat és
hozza be a Bocskai István Általános Iskolába,
adja le a portán.
Előre is köszönjük a segítséget!

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

TÜZÉP Bojti u.1.
Tüzelői árak
Akác kuglis
2.100.-Ft/q
Akác konyhakész
2.250.-Ft/q
Tölgy, bükk kuglis
1.600.-Ft/q
Tölgy, bükk konyhakész 1.750.- Ft/q
20q fölött ingyenes kiszállítás!

Telefon +36 392 80 30; 0654/430-013

2010-BEN IS GYŰJTSÖN ÖSSZE MINÉL TÖBB
DELIKÁT 8 VONALKÓD-ot,
HOGY ÚJ JÁTSZÓTERE LEGYEN A VÁROSNAK!!!

Önt is várjuk folyamatosan a következő
gyűjtőhelyeken:

Általános iskola – Hősök tere, Általános iskola –
Széchenyi utca, Erdélyiné Szőke Tünde kozmetika,
Könyvtár, Művelődési Ház, Privát Bolt – Hunyadi
utca, Privát Bolt – Kossuth utca, Jutka boltja, Reál
Bolt, Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt – Hősök
tere, Zöldséges bolt – Kossuth utca, Református
Általános Iskola –Damjanich utca, 7-es ABC
ÁFÉSZ

SPORT HÍREK
BIHARKERESZTESI VSE
Felnőtt csapatának 2010. évi tavaszi megye II-es
bajnoki mérkőzései
2010.03.14. vasárnap 12.00
KISMARJAI SE- BIHARKERESZTESI VSE
2010.03.20. szombat 15.00
BIHARKERESZTESI VSE - NAGYRÁBÉ P. SK
2010.03.27. szombat 15.00
SZEREP SE - BIHARKERESZTESI VSE
Az Ifi csapat mérkőzési a felnőtt mérkőzések előtt
két órával korábban kezdődnek.
Belépőjegyek 300 Ft-os áron vásárolhatók.
Hölgyeknek és 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes
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