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Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
2010.ÉVI VÁLASZTÁSA
Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásának napján – 2010. október 3-án –
Biharkeresztesen új helyszíneken – új szavazókörökben – kerül lebonyolításra a szavazás, mivel a régi
helyszínek épületei felújításra kerülnek.
Biharkeresztes 001. számú szavazókör (nincs változás!):
Alkotmány utca 35-37. szám Óvoda (főbejárat)
Biharkeresztes 002. számú szavazókör (változott!)
Régi cím:
Széchenyi utca 61. szám Általános Iskola
Új cím:
Alkotmány utca 35-37. szám Óvoda (Bölcsőde bejárata – Széchenyi utcai bejárat)
Biharkeresztes 003. számú szavazókör (nincs változás!)
Damjanich utca 9. szám Idősek napközi Otthona
Biharkeresztes 004. számú szavazókör (változott!)
Régi cím:
Kossuth utca 27. szám Piac tér Iroda
Új cím:
Ady Endre utca 2. szám Gimnázium (1. ajtó)
Biharkeresztes 005. számú szavazókör (változott!)
Régi cím:
Kossuth utca 27. szám Piac tér Iroda
Új cím:
Ady Endre utca 2. szám Gimnázium (2. ajtó)
Biharkeresztes kisebbségi szavazókör
Damjanich utca 9. szám Családsegítő Szolgálat
A szavazókörökhöz tartozó utcajegyzék:
Biharkeresztes 001. szavazókör

Cím: Alkotmány utca 35-37. Óvoda
/főbejárata/
Alkotmány utca
Béke utca
Fekete nagytanya vasúti őrház
Költőkert
Nagy Sándor utca
Nagyvárad utca
Sallai utca
Sportpálya
Tamási Áron utca
Táncsics utca
Vadászház
Vasútállomás

teljes közterület
páratlan házszámok
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

Biharkeresztes 002. szavazókör
Régi cím: Széchenyi u. 61. Általános iskola
Cím: Alkotmány utca 35-37. Óvoda
/Bölcsőde bejárata/
Ady utca
Árpád utca
Fekete tanya
Hősök tere
József Attila utca
Kölcsey utca
Szabó Pál utca
Szacsvay utca
Széchenyi utca
Széchenyi utca
Szigligeti utca

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
páratlan házszámok
páros házszámok
teljes közterület

Ebben a szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre
vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település
megnevezését tartalmazza.
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Biharkeresztes 003. szavazókör

Cím: Damjanich u. 9.
Idősek Napközi Otthona
Bem utca
Bessenyei utca
Bocskai utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Irinyi utca
Jókai utca
Kazinczy utca
Liszt Ferenc utca
Petõfi utca
Rákóczi utca
Toldi utca
Vágóhíd
Vas Gereben utca

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

Biharkeresztes 005. szavazókör
Régi cím: Hősök tere 12. Művelődési Ház

Cím: Ady Endre u. 2. Gimnázium
/2. ajtó/
Bethlen utca
Dobó utca
Füzes utca
Hunyadi utca
Kinizsi utca
Kolozsvári utca
Nap utca
Osváth Pál utca
Széchenyi utca
Széchenyi utca
Vörösmarty utca

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
páros házszámok
páratlan házszámok
teljes közterület

Wesselényi utca

teljes közterület

Biharkeresztes 004. szavazókör
Régi cím: Kossuth u. 27. Piac tér Iroda

HIRDETMÉNY

Cím: Ady Endre u. 2. Gimnázium
/1. ajtó/

A Helyi Választási Bizottság 1/2010. (VIII. 9.) és
2/2010. (VIII. 9.) számú határozatával
Biharkeresztes településen

Akác utca
Arad utca
Arany János utca
Béke utca
Béke utca
Dankó telep
Harmat utca
Kossuth utca

teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület
folyamatos házszámok
páros házszámok
teljes közterület
teljes közterület
teljes közterület

Zöldmező utca

teljes közterület

2010. október 3. napjára
kitűzte, a
cigány és román helyi kisebbségi
önkormányzati
választásokat.
Biharkeresztes, 2010. augusztus 9.
Marosi Józsefné sk.
HVB elnöke

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C.
törvény 38. § (1) a) és c) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatom a választópolgárokat:
1. Biharkeresztes településen a 2010. október 3.
napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választására
a)

A polgármesterjelölt érvényes jelöléséhez
szükséges ajánlások száma: 102*
(a névjegyzékben a kifüggesztés időpontjában szereplő választópolgárok számának legalább 3 %-a)
b) A képviselő-jelölt érvényes jelöléséhez szükséges
ajánlások száma: 34*
(a névjegyzékben a kifüggesztés időpontjában szereplő választópolgárok számának legalább 1 %-a)

2. A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Elnök:
Marosi Józsefné
Elnökhelyettes:
Szabó István
Tag:
Dr. Szilágyi Ferenc
Póttagok:
Kelemen János
Peer Jánosné
A Helyi Választási Bizottság hivatali helyiségének
címe:
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. szám
3. A Helyi Választási Iroda vezetője:
Árgyelán Andrea jegyző
A Helyi Választási Iroda Hivatal helyiségének
címe: 4110. Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. sz.
Biharkeresztes, 2010. augusztus 11.
Árgyelán Andrea
HVI-vezetője
* kerekített érték
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Biharkeresztes Város
Helyi Választási Iroda
Vezetőjének
1/2010. (VII.9.) számú
Hatá ro zata
Biharkeresztes Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjeként a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásán, a településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása tárgyában
meghoztam a következő határozatot:
Biharkeresztes Város Helyi Választási Irodájának Vezetőjeként megállapítom, hogy Biharkeresztes Városban a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
2010. évi általános választásán a
települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak száma 6 fő.
Döntésem ellen annak közzétételétől
számított 2 napon belül a Területi
Választási Iroda vezetőjéhez (4024
Debrecen, Piac utca 54. szám) lehet
fordulni.

KERESZTESI HÍREK
Indokolás
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) 3. §-a alapján a
települési önkormányzat képviselőtestülete, a fővárosi és a megyei
közgyűlés tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni, mely
adatot a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv küldi meg
minden év január 15-ig a helyi és a
területi választási iroda vezetője
számára.

§ (2) bekezdése kimondja, hogy a
választási iroda vezetője a törvény
hatálybalépését követő 30 napon
belül megállapítja és közzéteszi a
megszerezhető mandátumok számát.
A fentiekre tekintettel a rendelkező
részben foglaltak szerint határoztam.
A határozat 2010. július 12. napjával
közzétételre
kerül
a
www.biharkeresztes.hu honlapon és
ezzel egyidejűleg kifüggesztésre
kerül a Polgármesteri Hivatal
Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
szám alatti épületének hirdetőtábláján.

Az Övjt. 4. § c) pontja értelmében a
10 000 vagy ennél kevesebb lakosú
település – egyéni listás választási
rendszerben – egy választókerületet
alkot, amelyben a képviselők száma
5000 lakosig 6 fő.

Hatáskörömet a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2010. évi LX. Törvény
(1) bekezdése és az Övjt. 24. § (1)
bekezdése alapozta meg.

A Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
hivatalos
közlése
szerint
Biharkeresztes Város 2010. január 1jei lakosságszáma: 4.173 fő.

A határozat a hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslati figyelmeztetés a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény módosításáról
szóló 2010. évi LX. Törvény (1)
bekezdésén alapul.

Az Övjt. Rendelkezéseit a törvény
23. §-a értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása
során kell először alkalmazni. A 24.

Biharkeresztes, 2010. július 9.
Árgyelán Andrea
HVI vezető

FELHÍVÁS!
A Keresztesi Hírek szerkesztősége a lap szeptemberi számában lehetőséget kínál a szeptemberig nyilvántartásba
vett polgármesterjelöltek, helyi önkormányzati képviselőjelöltek és helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek részére az újságban történő korlátozott terjedelmű bemutatkozó írás megjelentetésére.
A szerkesztőségbe személyesen (Művelődési Ház, Biharkeresztes Hősök tere 12.) vagy e-mailen
keresztesihirek@gmail.com címre 2010. szeptember 13-ig eljuttatott írásokat jelentetjük meg jelölttípusonként,
ABC sorrendben, változatlan szöveggel, átszerkesztés nélkül.
A bemutatkozó írás terjedelme:
- polgármesterjelöltek részére
A/4 oldal
- helyi önkormányzati képviselőjelöltek részére
600 karakter
- helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek részére
600 karakter
A bemutatkozó írás mellé fénykép is csatolható, mely igazolványkép nagyságú legyen.
Keresztesi Hírek Szerkesztősége

Emléknap
A Cigány Világszövetség 1972-ben határozott arról, hogy Pharajmos, a roma holokauszt emlékére,
augusztus 2-át nemzetközi emléknappá nyilvánítja. Az európai cigányság ezen a napon emlékszik a roma
holokausztra. A kivégzett európai romák számát félmillióra becsülik, a cigányok legyilkolása a magyarországi cigányközösségek egyharmadát közvetlenül érintette.
Mohácsi Géza
CKÖ elnöke
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EU ÉLELMISZERSEGÉLY PROGRAM
Az Európai Unió a tagállamok, köztük
Magyarország részére is lehetőséget és
forrást biztosít az adott tagállam legrászorultabb lakosainak élelmiszersegéllyel történő ellátására. Magyarországon az EU Élelmiszersegély Program nevű programot a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
koordinálja.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy az MVH a legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletéből
származó élelmiszerek ellátása program keretében Biharkeresztes Város
Önkormányzata a Gyermekétkeztetési

TÁJÉKOZTATÓ
TÜDŐSZŰRÉSRŐL
Biharkeresztes Város Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a település
lakosságát, hogy a városban
2010. év szeptember hó 06.
napjától - 2010. év szeptember 10.
napjáig
TÜDŐSZŰRÉST TARTANAK a
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
2010. SZEPTEMBER 06. hétfő
 Akác utca
 Arany János utca
 Bessenyei utca
 Bocskai utca
 Füzes utca
 Irinyi utca
 Nagy Sándor utca
 Osváth Pál utca
 Sallai utca
 Alkotmány utca
2010. SZEPTEMBER 07. kedd
 Kinizsi utca
 Liszt Ferenc utca
 Nap utca
 Petőfi utca
 Rákóczi utca

KERESZTESI HÍREK
Alapítvány „EU Élelmiszer-segély
2010.” pályázatán jogot nyert 1050
személy részére élelmiszersegély szétosztására.
A támogatható célcsoportok a következők voltak:
♦ létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők;
♦ kisnyugdíjasok;
♦ hátrányos helyzetű gyermekek.
A
pályázat
I.
fordulójában
Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézményekben 4110 Biharkeresztes,
Damjanich u. 9. szám alatt 2010. július
21-23. napjáig az alábbi élelmiszerek
kerültek kiosztásra:

A tüdőszűrés alkalmas a tüdőgümőkór, valamint sok esetben a tüdőrák
és más tüdőbetegségek korai felismerésére. A korábbi évek gyakorlatától eltérően a szűrővizsgálatra a
tüdőszűrést végző intézmény névre
szóló kiértesítést nem küld.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően a 40 éven aluliak szűrése térítésköteles.




Vas Gereben utca
Vörösmarty utca
Zöldmező utca

2010. SZEPTEMBER 08. szerda
 Kossuth utca
 Kolozsvári utca
 Hunyadi utca
 Táncsics Mihály utca
 Nagyvárad utca
 Széchenyi utca
2010. SZEPTEMBER 09. csüt.
 Ady Endre utca
 Árpád utca
 Bethlen utca
 Béke utca
 Deák utca
 Dobó utca

Nem szükséges a részvétel:
- ha három hónapon belül mellkas röntgen vizsgálaton vett részt
- várandós nők se vegyenek részt a vizsgálaton

Termék neve
Liszt BL65
Liszt Bl55 búzacsírával
4 tojásos spagetti
4 tojásos fodros nagykocka
4 tojásos metélt tészta
4 tojásos orsó tészta
Háztartási keksz
Müzliszelet
Vaníliás karika
Csokoládés gabonagolyó
Kukorica konzerv
Kristálycukor

Össz
kilogramm
800
1600
720
480
630
1120
288
172,8
294
162
571,2
800

A szűrés térítési összegét a 840,Ft-ot a helyszínen kell megfizetni.
A szűrés 40 év fölött ingyenes.
A tüdőszűrésen való megjelenés
egyenletesebb elosztása érdekében
kérjük a település felnőtt korú lakosságát, hogy lehetőleg a lakóhelyük
utca szerinti megjelölt napján szíveskedjenek 8 órától - 14 óráig megjelenni.





Hősök tere
Jókai utca
Szabó Pál utca
Toldi utca

2010. SZEPTEMBER 10. péntek
 Arad utca
 Bem utca
 Damjanich utca
 József Attila utca
 Kazinczy utca
 Kölcsey utca
 Szacsvay utca
 Szigligeti utca
 Tamási Áron utca
 Vasútállomás
 Vágóhíd
 Wesselényi utca

Ajánlott a tüdőszűrés a hörgőrák fokozott veszélye
miatt:
- 40 éven felüli dohányosoknak és exdohányosoknak,
- Rákkeltő inhalativ ártalomnak kitett személyeknek,
- Tüdőrák halmozott családi előfordulása esetén.
A TÜDŐSZŰRÉSRE MINDENKI HOZZA MAGÁVAL:
- saját névre szóló TAJ (betegbiztosítási) kártyát
- személyi igazolványt
- lakcímkártyát
- legutóbbi szűrőlapját
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A Berettyóújfalui Kistérség
fejlesztési és együttműködési
kapacitásának megerősítése
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
különböző módon igyekszik biztosítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élők számára a fejlesztési
lehetőségekhez való hozzáférést. Közülük kiemelkedő az Új Magyarország
Felzárkóztatási Program, melynek
keretében speciális feltételekkel kialakított konstrukciókra pályázhattak a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek.
A Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása eredményesen
pályázott az ÁROP-1.1.5/C kódszámú
konstrukcióban, és nyert. „A Berettyóújfalui Kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának megerősítése”
című /kód: ÁROP-1.1.5-08/C/A-20080030/ pályázatával 19 603 191 Forint
támogatást.
A pályázati kiírás konkrét célja, hogy:
- Az LHH kistérség számára biztosítsa
a külső szakértői támogatással való
szakmai együttműködést és annak
beépülését a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába,
- Megvalósuljon a programozási tervdokumentumokban foglalt és a Nem-

zeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadandó projektek közötti koherencia,
- Mindennapos gyakorlattá váljon a
kistérségben a partnerek bevonásán
alapuló fejlesztési célú tervezés és
végrehajtás.
A projekt célja a Berettyóújfalui kistérségben olyan kistérségi szintű, fenntartható, térségfejlesztési kapacitás
megalapozása és megerősítése, amely
biztosítja a térséget érintő fejlesztések
eredményességét, ezáltal a közjó növekedését a helyben élők számára is,
végső soron segíti a leghátrányosabb
helyzetből való kitörést.
A pályázat az alábbi célok megvalósítását szolgálja:
- térségfejlesztés szervezése
- részvételi alapú tervezés elterjesztése
- térségfejlesztési tervezési ismeretek
elterjesztése
- program alapú fejlesztés meghonosítása
- fejlesztések összehangolása és
monitoringja
- térségfejlesztés társadalmasítása
- az előző feladatok ellátásához nélkülözhetetlen és azokat közvetlenül szolgáló tréningek, továbbképzések és
szakértői ismeretátadások biztosítása.
A képzések témái - melyekhez kapcsolódó
dokumentáció
a

www.arop.berettyoujfaluikisterseg.hu
honlapon mindenki számára elérhető az alábbiak.
- Önkormányzati utak fejlesztése,
közösségi közlekedés, kerékpárforgalmi-hálózat fejlesztése
- EMVA3-as, 4-es tengely
- Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése
- Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
- Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
- TÁMOP típusú pályázatok
- Indikátorok, kockázatelemzéskezelés
- Projektmenedzsment, kommunikáció, disszemináció
- Esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság
- Önismereti tréning, konfliktuskezelés, együttműködés, kommunikációs
technikák
- Pénzügy

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

AGÁRKAMARAI TANÁCSADÓ HÍREI

Módosult a Vis Maior
rendelet
A Kormány 219/2010. (VII. 27.)
Korm. Rendelete módosította a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. Rendeletet (Vis Maior rendelet).
E rendelkezésnek megfelelően megszűnik az a hivatkozás, miszerint
egyes vis maior eseményhez – szélsőséges időjárás esete, állatállomány
megsemmisülése stb. az MGSZH
igazolásával bizonyítható, tehát nem
kell a gazdálkodónak az ide vonatkozó igazolásokat külön az MVHhoz beküldenie a bejelentéshez.
Mindez azért lehetséges, mert
ugyanezen módosító Korm. rendelet
módosítja az MVH-ról szóló

256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
7/B. §-at a következők szerint:
Az MVH eljárásában közreműködő
szakhatóság kijelölése alcímhez beépítésre kerül, hogy az EMVA-ból,
az EMGA-ból, az EHA-ból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó
vis maior elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e – az első
fokú eljárásban az MgSzH területi
szervét, másodfokú eljárásban a
MgSzH Központját jelöli ki szakhatóságként.
Ezen szakhatósági közreműködés a
következő vis maior esetekben áll
fenn a Kormányrendelet erejénél
fogva:
a) a mezőgazdasági üzem
földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve

szélsőséges időjárási körülmény
(földrengés, árvíz, szélvihar, aszály,
belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.);
b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét
sújtó járványos, fertőző megbetegedés;
c) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének
vagy egy részének elhullása vagy
kényszervágása.
Változás az is, hogy amennyiben a
vis maior, az ország jelentős részét,
vagy különösen nagyszámú ügyfelet
érint, az MVH és az MgSzH egyeztetés útján állapítja meg a vis maior
esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit.

Magyar Agrárkamara
Gazdálkodói Információs Szolgálat
Nagy Tibor
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Az ellenőrzések tanulságai
Segít a kamarai tanácsadó
Az Uniós támogatásokat a közös
agrárpolitika reformja óta szerteágazó betartásához kötik. A követelményeket tavaly óta szigorúan
ellenőrzik és a megállapított hiányosságok, meg nem felelések a
támogatások csökkentésével járnak. A szankcionálásnál fontosabb
azonban a jogkövető, ésszerű gazdálkodásra ösztönzés, amelynek
megvalósulásában segíthetnek az
ellenőrző hivatalok előző évi tapasztalatai.
A közvetlen kifizetésre jogosult
termelőknek, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedéseiben részt
vevőknek, a termelőknek 2010. évi
különleges támogatottjainak és
bizonyos borpiaci jogcímen támogatást igénylőknek az úgynevezett
kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályokat kell betartaniuk.
Ezek a Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai, valamint a Jogszabályban
Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK). Az EMVA AKG-ban
részt vevő gazdálkodóknál a kölcsönös megfeleltetés 2010-ben
kibővült a tápanyag-gazdálkodásra
és a növényvédő szerek használatára vonatkozó minimumkövetelményekkel is. A HMKÁ előírásai is
gyarapodtak 2010-től: támogatás
szempontjából is védendő tájképi
elemek a kunhalmok és a gémeskutak, az öntözési célú vízhasználat
pedig kizárólag érvényes öntözési
vízjogi üzemeltetési engedéllyel

KERESZTESI HÍREK
lehetséges. A vetésváltási szabályok ugyancsak módosultak valamelyest, eszerint azok teljesítésekor a másodvetést is figyelembe
kell venni, ha az a főnövénnyel
azonos területre kerül és a földhasználó az egységes kérelemben
foglaltak szerint bejelentette.
A HMKÁ-előírásokat, valamint a természetvédelemre vonatkozó JFGK-kat a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
munkatársai ellenőrzik, a környezetvédelemmel és az állatjelöléssel,
-nyilvántartással
kapcsolatos
JFGK, valamint az AKG minimumkövetelmények ellenőrzése a
Mezőgazdasági és Szakigazgatási
Hivatal (MgSzH) jogkörébe tartozik. A kölcsönös megfeleltetés
bevezetését a gazdálkodók fegyelmezetten fogadták, az ellenőrzéseket senki sem akadályozta. A betartandó követelmények teljesítése
azonban még hagyott némi kívánnivalót maga után.
Tavaly a legnagyobb számban
előforduló meg nem felelések két
HMKÁ-előíráshoz kapcsolódtak. A
gazdálkodók leggyakoribb hibája
volt, hogy nem tartották a mezőgazdasági területet gyommentesen,
valamint nem akadályozták meg a
nemkívánatos fás szárú növények
megtelepedését és terjedését. A
JFGK közül a legtöbb hiányosságot
a sertések azonosításával és nyilvántartásával (JFGK 6) kapcsolatban találtak, egyáltalán nem tártak
fel viszont meg nem felelést a felszín alatti vizek szennyezés elleni
védelmére (JFGK 2) és a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználására (JFGK 3) irányuló kötelezettségek ellenőrzésekor.

A Natura 2000 területek védelme (JFGK 1 és 5) kapcsán elsősorban a kaszálási szabályokat sértették meg a gazdálkodók, elmulasztották a kaszálás kötelező bejelentését. A mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezés elleni védelem
(JFGK 4) terén jellegzetes gond
volt, hogy a termelők nem az öt
éven belül végzett talajvizsgálatokra alapozva juttatták ki a nitrogénműtrágyát, sokaknál el is maradt ez
a vizsgálat.
Alapvető hiányosság mutatkozott az állat-nyilvántartási kötelezettségek betartásánál (JGFK 6, 7,
8). Az állattartók egy része nem
vezet vagy nem az előírások szerint
vezeti nyilvántartását. Előfordult,
hogy az állatmozgás, illetve az
állatállomány
nyilvántartásban
feltüntetett adatok nem feletek meg
a valóságnak és sokan nem őrizték
meg a szállítóleveleket az előírt
három évig. A juh és kecsketartók
ellenőrzésekor kiemelkedett, hogy
viszonylag sok volt a jelöletlen,
illetve kiesett vagy károsodott füljelzővel ellátott állatok száma. Jó
hír, hogy a „háztáji” sertés-, juh- és
kecsketartók esetében az állatjelölésre, -nyilvántartásra vonatkozó
meg nem felelések a támogatás
szempontjából
nem
kerülnek
szankció alá.
E tapasztalatok birtokában remélhetően még kevesebb hiányosságot találnak az ellenőrök az idei
évben.
Magyar Agrárkamara Gazdálkodói
Információs Szolgálat
Lupócz Zoltán

TISZTELT BIHARKERESZTESIEK!

A római katolikus templom tetejének felújításához még 400.000,- Ft hiányzik.
Kérjük azokat, akik segíteni tudnak bármilyen összeggel, felajánlásukat jelezzék
Kacsur Andrásnál Biharkeresztes, Széchenyi u. 32.
Tel.: 06/54/430-807
A Római Katolikus Egyház vezetősége
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BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI
Javítóvizsga
A javítóvizsga időpontja:
2010. augusztus 24-26.:
Augusztus 24.: angol (írásbeli),
német (írásbeli), matematika
(írásbeli), fizika (szóbeli), kémia
(szóbeli), földrajz (szóbeli), biológia (szóbeli), testnevelés (gyakorlati) Augusztus 25.: történelem (írásbeli), magyar irodalom,

nyelvtan (írásbeli), mezőgazdasági alapozó ismeretek elmélet
(szóbeli), termesztési ismeretek
(szóbeli), műszaki ismeretek
(szóbeli), dísznövénytermesztés
(szóbeli), informatika (gyakorlati), hardvertechnika (gyakorlati)
Augusztus 26.: munkavállalói
ismeretek (szóbeli), kereskedelmi

egység szabályszerű működtetése
(szóbeli)
Megjelenés legkésőbb 7.45-kor.
A vizsgabeosztást a nevelői szoba
melletti hirdetőtáblára függesztjük ki.
Javítóvizsga előtti konzultációs
lehetőség: augusztus 18. reggel 8
óra

Tankönyvvásár

A tankönyvvásárlás időpontja: 2010. augusztus 27. (péntek): 8 - 11 óra
Az ingyentankönyvre jogosultak nem a fenti időpontban, hanem a második tanítási héten vehetik át a tankönyveket az iskolai könyvtárban. A tankönyvcsomagok maximális ára (amennyiben az összes tankönyvet
megvásárolják):
Gimnázium:
Szakiskola:
9. évfolyam: 27.000 Ft
9. évfolyam: 14.200 Ft
10. évfolyam: 20.000 Ft
10. évfolyam: 6.520 Ft
11. évfolyam: 18.000 Ft
11. évfolyam: 7.700 Ft (dísznövénykertész)
12. évfolyam: 15.000 Ft
12. évfolyam: 2.300 Ft (dísznövénykertész)
Szakközépiskola:
13. évfolyam: 0 Ft
9. évfolyam: 24.000 Ft
A 11-12. évfolyamon a számítógép-szerelő, -karbantartó
10. évfolyam: 15.000 Ft
szakmát tanulók számára nem rendeltünk tankönyveket.
AZ ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!
ÁFÁ-s számla igényüket a helyszínen kell jelezniük, utólagos számlakiállításra nincs lehetőség!

Tanévnyitó ünnepség
2010. augusztus 31. (kedd) 13.30 óra,
az iskola belső udvara
Megjelenés kötelező, ünnepi ruhában.

Első tanítási nap
2010. szeptember 1. 8 óra
Tanterembeosztás a portán kifüggesztve

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI
A bölcsőde kezdéshez szükséges
Az óvoda kezdéshez szükséges
A gyermekek ruháit kérjük jellel
felszerelések
felszerelések, igazolások
ellátni!
- Tisztasági felszerelés: szalvéta, Orvosi igazolás arról, hogy
folyékony szappan, papír zseb- a gyermek egészséges és közös- Ezúton is szeretnénk köszönteni az
intézményünkbe érkező bölcsődékendő, WC papír, fésű
ségbe mehet
- A pelenkások részére popsi törlő, Gyermekvédelmi támoga- seket és óvodásokat. Kívánunk
nekik élményekben, játékban bőpopsi krém, pelenka
tás határozata
- Jellel ellátott zsák, amiben le- Tartós betegség esetén velkedő boldog bölcsődei - óvodai
éveket.
gyen mindig elegendő váltóruha szakorvosi igazolás
névvel ellátva
Tisztasági felszerelés: tö- Akik nagy szeretettel várják őket: a
- Jellel ellátott váltócipő
rölköző, folyékony szappan, fogke- Bölcsődében Beregi Zoltánné,
- Orvosi igazolás, oltási kiskönyv fe, fogkrém, fésű, papírszalvéta, Pelbárt Lajosné, a Maci csoportban
Haszon Beáta, Semlyényiné Mizák
másolata
papír zsebkendő, WC papír,
- Ágynemű, ágynemű huzat, kis- Benti cipő, váltó ruha Ágota és Kenéz Dezsőné; a Katica
csoportban
Hegyi
Gyuláné,
méretű törölköző
(jellel ellátva)
- Lemosható előke
Ruhászsák, vállfa, ágynemű Átyinné Leó Anna és Átyinné
Tarczali Andrea
- 2 db. Textil pelenka
( saját kispárna)
- 1db. ülőpárna
Torna felszerelés: rövid- A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
nyitásának időpontja:
nadrág, póló, cipő
2010. augusztus 30.
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BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
Tanévnyitó ünnepség:
2010. 08. 31. 16 óra Hősök téri iskola udvara
Első tanítási nap: 2010. szeptember 1.
Javítóvizsga: 2010. augusztus 26.
(Az érintettek külön értesítést kapnak!)
TÁJÉKOZTATÓ A 2010/2011-ES TANÉV
TANKÖNYV ÁRAIRÓL
Tankönyvárak:
1. osztály
angolos: 7.984 Ft
németes: 7.765 Ft
2. osztály:
9.560 Ft
3. osztály:
8.015 Ft
4. osztály
angolos: 12.035 Ft
németes: 12.726 Ft
5. osztály
angolos: 14.822 Ft
németes: 15.169 Ft
6. osztály:
13.383 Ft
7. osztály
angolos: 16.079 Ft
németes: 16.426 Ft
8. osztály:
12.580 Ft
AZ ÁRAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!

ISMÉT POLGÁRON
TÖLTÖTTÜNK EGY
HETET
Minden gyerek örömteli pillanata
az aktuális tanév lezárása, a szünidő kezdete. Ez az állapot általában
1-2 hétig eltart, de valljuk be
őszintén, hogy ezt követően nem
mindenki tud mit kezdeni a rázúdult szabadidővel.
Ezen a gondon próbáltunk ebben
az évben is szabadidős programajánlatunkkal enyhíteni. Örömünkre szolgált, hogy szinte kivétel
nélkül ugyanazok a tanulók jelentkeztek a táborozásra, akik két évvel ezelőtt is.

Tankönyvárusítás ideje
2010.08.24. és 25. 8.00 és 16.00 óra között
a Hősök téri épületben
VISSZAZÖKKENTŐ!
2010. augusztus 24-től 2010. augusztus 27-ig 9-11
óráig a Hősök téri iskolában, az 2-4. évfolyamos
tanulók részére lehetőséget biztosítunk, hogy számítógépes szoftverek, játékos feladatok segítségével
felelevenítsék az előző tanévben megszerzett ismereteiket, és visszazökkenjenek a közelgő iskolai
életbe. Mindenkit szeretettel várnak a tanító nénik!
GILICETÁBOR az általános iskolában
Kedves 1. osztályos tanulóink!
Az iskola hagyományaihoz híven az idén is hívunk
és várunk Benneteket egy kis játékos ismerkedésre,
néhány jó hangulatú óra eltöltésére a Széchenyi úti
iskolába.
Időpont: 2010. augusztus 24-26. 9-11 óráig.
Hodosánné Marika néni és
Némethné Marietta néni

A polgári vízi sporttelep és strand
ideális feltételeket biztosít, minden
egy helyen van a sportoláshoz:
feszített víztükrös úszómedence,
műfüves
pálya,
homokos
strandfocipálya, kézi-és kosárpálya. Éltünk is a lehetőségekkel!
A délelőtti úszást-strandolást követően a délutáni órákban a kajakozás következett. Az esti labdajátékokhoz hiába vártuk a forróság
enyhülését, a rekkenő hőség egész
héten át tartott. De kit érdekelt ez a
tiszaújvárosi élményfürdő hullámmedencéjében?
Programunkat, versenyeinket sikeresen lebonyolítottuk.
Bajnokokat avattunk a következő
versenyszámokban:

INDUL A FOCISZEZON
Idén augusztus 14-én indul a labdarúgó megyei II. osztály
2010/2011-es őszi szezonja. Városunk csapatai nem titkolt reményekkel vágnak neki az idénynek. A holtszezonban változások történtek a csapatban. Több játékos
elhagyta az egyesületet, de új játékosok is igazoltak ide
tovább erősítve a csapatot. Mindkét gárda több felkészülési mérkőzésen van túl, az új csapattagok beilleszkedtek,
jó eredmények születtek. A felnőtt csapat Furka Tibor
irányításával, az ifjúsági csapat Madarász András szárnyai alatt készen állnak a szezonbeli megmérettetésekre.

Mellúszás: Vajna Vivien, Vajna
Richárd
Asztalitenisz: Gulyás Gitta, Vajna
Richárd
Kajak 1: Szegedi Kristóf
Kajak 2: Horváth Zsolt és Vajna
Richárd
Óriási meglepetésre a tisztasági
versenyt a Vajna Richárd, Horváth
Zsolt lakta fiúháló nyerte.
Köszönjük a segítő támogatást
Barabás Ferenc Polgármester Úrnak és a Gyermekek Egészséges
Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumának.
A jövő évi folytatás reményében:
Kiss Lajos testnevelő
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GÁRDONYIS HÍREK - GÁRDONYIS HÍREK - GÁRDONYIS HÍREK
Közeledik a vakáció vége, az új
tanév eleje. A Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény háza táján nyáron is
aktívan zajlott az élet. Az elmúlt
hónapok eseményei és a közeljövőt érintő információk közül az
alábbiakra szeretnénk felhívni a
figyelmet:
Sikeres nyári táborokat szerveztünk június-július hónapokban,
melyen részt vettek tanulóink: az
angol nyelvi táborban 11 fő, a
„Vakáció Akció” – hittanos szabadidő táborban 22 fő, a „PC
parti” informatikai táborban
pedig 11 fő.
Köszönetet mondunk azoknak a
pedagógusoknak, szülőknek, akik
szervezték, segítették ezt a munkát, továbbá megköszönjük az
anyagi támogatást a Bihari Református Egyházmegyének és a
számítástechnika terem biztosítását Szabó András igazgató úrnak.
♪

♪

♪

♪

♪

Intézményünk két új tanteremmel
bővül, melynek munkálatai még
jelenleg is folynak, ide várjuk
leendő elsőseinket szeptembertől.
Az első osztály 28, a második

osztály 26, a harmadik osztály
pedig 18 fővel kezdi meg a következő tanévet. A 2010-11-es
tanévben az első osztály tanítói
Széchenyiné Maár Anikó és Oláh
Jánosné, a második osztály tanítói Venyigéné Vad Anikó és
Hamarné Hangrád Éva, a harmadik osztály tanítói pedig Kacsur
Erzsébet, Bodnár Beáta és Gáll
Sándorné lesznek.
Gyermekáldás okán a ránk következő tanévben az iskola vezetését megbízott igazgatóként Gáll
Sándorné látja el.
♪
♪
♪
♪
♪
„Iskolanyitogató
program”unkkal az alábbiak szerint várjuk
növendékeinket és kedves szüleiket:
1. évfolyam: augusztus 26.
(csütörtök) 9-12 óráig
2.-3. évfolyam: augusztus 27.
(péntek) 9-12 óráig
A tankönyv árusításának ideje
2010. augusztus 26-27.
8-16 óráig
Tankönyvek árai:
1. évfolyam: 7.970 Ft (+ 1.500 Ft
az iskolában használandó egységes tárgyi eszközökre)

2. évfolyam: 10.520 Ft
3. évfolyam: 11.580 Ft
♪
♪
♪
♪

♪

Az ünnepi tanévnyitó istentiszteletet idén a Magyar Rádió élőben közvetíti, mely 2010. augusztus 29-én vasárnap 10 órakor kezdődik a
Református
Templomban. Kérünk mindenkit,
hogy 9:45-ig foglalja el helyét, a
közvetítésre való tekintettel!
♪
♪
♪
♪
♪
Az első tanítási nap az általános
iskolában 2010. szeptember 1.
(szerda), a művészeti oktatás
kezdete pedig 2010. szeptember
13. (hétfő) az egyéni órarend
szerint. Szeretettel várjuk régi és
új növendékeinket művészeti
szakjainkon is: a zeneművészeti
ágban zongora, furulya, trombita,
klarinét, szaxofon és gitár tanszakokon, a táncművészeti ágban
néptánc tanszakon, az iparművészeti ágban pedig kerámia tanszakon. A művészeti tanszakokra
beiratkozni 2010. augusztus 30 szeptember 15-ig lehetséges az
iskolatitkári irodában 8-16 óra
között.
Kovács Mónika

PIRUETT TÁNC STÚDIÓ HÍREI
A nyári szünet ideje alatt sem tétlenkednek a piruettes gyerekek. 2010. június 25-27.-én megrendezett Disco Tánc
Világbajnokságon, Ostravában (Csehország) Vajas Dorka akrobatikus disco szóló produkciójával 9. helyezést ért el a
27 indulóból. A fellépések mellett a versenyzők készülnek következő megmérettetésükre, a Show Tánc Európa- és
Világbajnokságra, amely októberben Pécsen lesz megrendezve. A nyáron két edzőtáborban is
részt vesznek, ahová elismert táncpedagógusok jönnek vendégtanárként, hogy minél több
táncstílust sajátítsanak el.
Továbbra is várjuk szponzorok támogatását, melyeket a gyermekek versenyeztetésére, utazási költségekre fordítunk. Szíves támogatásukat az egyesület és a gyerekek nevében előre is
köszönettel fogadjuk.
Simonyi Kitty elnök

ITT A LEHETŐSÉG, HOGY MOZOGJ TE IS!
A Piruett Tánc Stúdió felvételt hirdet Modern tánc csoportjába 2010 szeptemberétől
óvodások és általános iskolások részére!
Érdeklődni: Simonyi Kitty táncpedagógusnál Tel: 0630/381-9479, 0620/551-1763
Szeretettel várunk minden táncolni vágyó gyermeket!
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REHAB KREDIT KFT
BIHARKERESZTES, TOLDI U .9 SZ.
ALATTI TELEPHELYÉN ÜZEMCSARNOKOK
BÉRBE ADÓK.
PARKOLÁSRA ALKALMAS TERÜLET VAN.
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!

TÓTH TIBOR (30) 492-8295

Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.

-
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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.)
- Iskolaszerek nagy választékban - Iskolatáskák (NIKE is)
- Nyomtatványok
- Játékok
- Kreatív hobby kellékek
- Fénymásolás, laminálás, spirálozás (150 lapig)
- Bélyegzőkészítés
Tanszervásárlás esetén 3.000,- Ft fölött ajándékot adok!
Szeretettel várom vásárlóimat!
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Teljes körű temetkezési szolgáltatás

MEGNYÍLT

Temetések ügyintézése és lebonyolítása
Temetkezési kellékek árusítása, Éjjel-nappali ügyelet

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS ITALDISZKONT

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!!
Rendkívűl kedvező áron!!
Komplett gránit síremlékek
Komplett műkő síremlékek
Régi síremlékek felújítása, tisztítása,
temetésre való bontása, visszaállítása
-Kerti bográcsolók, grillezők, ablakpárkányok,
virágládák stb. készítése!

A 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!

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.






Telefonegyenleg feltöltés 20 másodperc alatt
Szuperinfó hirdetésfelvétel
500 féle újság
Sokmilliós nyeremények akár 5 percenként (Puttó)
Kaparós sorsjegyek - akár 25 millió forintos
nyereménnyel

NÉZZEN BE A LOTTÓZÓBA

HISZÜNK A SZERENCSÉBEN!!!

A BIHARI NÉPFŐISKOLA
felzárkóztató képzést indít 8 általános
iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére.
KÉPZÉSI IDŐSZAKOK:
2010. szeptemberétől decemberig
és 2010. novembertől 2011. áprilisig.
A képzés idejére képzési támogatást és tankönyveket biztosítunk.
Jelentkezés munkaidőben személyesen vagy telefonon a
BIHARI NÉPFŐISKOLÁNÁL:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Tel.: 06-30-531-01-39 vagy 06-30-758-23-11
Projekt megnevezése:
„Építő közösségek” Közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért
Kedvezményezettek: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület,
és a Városi Művelődési Ház és Könyvtár Biharkeresztes
A program a TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0006 támogatási számú projekt
keretében valósul meg

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

