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A Bihari Hagyományok Kistérségi Hagyományőrző Kavalkád hagyományteremtő módon hívja kavalkádra a Biharkeresztes és a környező települések hagyományőrző csoportjait, előadóit, kézműveseit.

Befejeződött a művelődési ház, a könyvtár, a piac felújítása, hasznosult a korábbi mozi épület, szépültek a közterek és gazdagodott a rendezvény naptár is
Biharkeresztesen.
Biharkeresztes fejlődő mikrotérségi központként való
működése érdekében fontos, hogy mind a kínált szolgáltatások, mind ezek elérhetősége, megközelíthetősége, az
épített és természeti környezet minősége is megfelelő
színvonalat érjen el.
Az elmúlt hónapokban 159 202 041 forint európai uniós
támogatással megvalósult, összesen közel 180 millió
forintos fejlesztés célja a térségi központ szerepkörnek
megfelelő funkciók, vonzerő és megjelenés fejlesztése,
megújítása, továbbá a társadalmi és gazdasági szerveződések elősegítése volt. A megvalósult tevékenységek a
következők:

Az 1986-ban épült Művelődési Ház épületének
külső és részleges belső felújítása, akadálymentesítése.

A 34.000 kötetes és 11 helyen mozgókönyvtári
szolgáltatást nyújtó Városi Könyvtár 1970-ben épített
épületének komplex akadálymentesítése és felújítása.

Az egykori Bihar Filmszínház épületének bővítésével, átalakításával, felújításával közösségi ház kialakítása.

A piac épületének felújítása, az árusító terület
térburkolása, valamint akadálymentesítése.

A Hősök tere és a világháborús emlékmű felújítása, járda kialakítása a téren.

A gondos előkészítésnek és a precíz megvalósításnak
köszönhetően a felújítási, átalakítási munkálatok az elmúlt hetekben befejeződtek, így 2011-ben már a megújult épületekben kezdődhetett meg a munka. A fejlesztés megvalósítása során több mint 900 m2 zöldfelület
újult meg a városban, összesen 1750 m2-nyi területen
került sor épület felújításra, a Közösségi Ház területe
több mint 50 m2–rel bővült, miközben új munkahelyet is
teremtett az Önkormányzat.
A Bihari Hagyományok Kistérségi Hagyományőrző Kavalkádra a projekt záróakkordjaként, a korábbi mozi,
megújult és Bihar Közösségi Házként tovább
funkcionálió épületében került sor. A Kavalkád alkalmából többek között a Debreceni Népi Együttes és Bródy
János is fellépett. A rendezvénnyel hagyományt kíván
teremteni a város, amelynek célja a helyi értékek bemutatása, a lakosság identitásának, kötődésének erősítése
érdekében.
A projekt során felújított létesítményekben kialakításra
került az akadálymentes közlekedés lehetősége is, így a
mozgáskorlátozottak mellett az idősebbek és a babakocsival közlekedő családok számára is könnyebben megközelíthetővé, elérhetővé váltak a szolgáltatások.
A „Biharkeresztes közművelődési és gazdasági körzetközponti funkciójának bővítése” című projekt európai
uniós társfinanszírozással, a leghátrányosabb kistérségek
felzárkózását támogató pályázati konstrukció keretében
valósult meg.
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KERESZTESI HÍREK
ÚJ ESZKÖZÖK A MENTŐAUTÓKBA

A Biharkeresztesi Mentőállomás
2010 novemberében felvette a kapcsolatot Kalmár Klárával, az Országos Mentőszolgálat Alapítvány irodavezetőjével. Célunk az volt, hogy
a mentőállomás eszközeit az alapítványon keresztül fejleszteni és bővíteni tudjuk.
Az irodavezető elmondta, hogy az
ellátási területünkről érkezett felajánlást ide szeretnék eszközként
adományozni. Szinte napi kapcsolatban voltunk, hogy képet kapjon
arról, milyen eszközökre lenne itt
leginkább szükség. Az alapítvány a
környező települések vállalkozóinak
és magánszemélyek adományából
tudta támogatni a mentőállomást.
Nagyon fontosnak tartottuk, hogy
olyan dolgokat kérjünk, amiket talán
soha sem, vagy csak hosszú idő
múlva tudtunk volna beszerezni. A
„kívánságlista” elkészítésénél elsődleges szempont a 42-es számú főút
közelségének és a balesetek számának figyelembevétele volt. Így mentéstechnikai és rögzítő eszközöket
kértünk elsősorban. Szempontunk
volt még a népbetegségek csoportjának ismerete: (AMI, Diabetes,
Stroke), ezért szerepeltettük a listánkon légút- és vénabiztosításhoz
szükséges eszközöket (motoros váladékszívó,
laryngeális
maszk,
intraossealis fúró, illetve tűkészlet.)
Fontos volt a lista összeállításánál
GPS szerepeltetése, hogy ne csak
térkép segítse a munkánkat, ugyanis

a mentésnél az idő az egyik legfontosabb tényező.

2011. február 8-án kaptuk a híreket,
hogy megvannak az eszközök, vagyis túlnyomó többsége, és szeretnék nekünk átadni. 2011. február
12-ére beszéltük meg az eseményt.
Minden kolléga izgatottan várta a
napot, ugyanis a tíz éves fennállásunk óta még nem volt rá példa,
hogy közadakozásból bármilyen
eszköz eljusson hozzánk.
A megbeszélt időre megérkeztek az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány képviselői: Kalmár Klára irodavezető és Názer Edit, aki maga is
mentőtisztként dolgozott. Mindketten szakmai hozzáértésük alapján
tudták, hogy ezeknek az eszközöknek milyen fontos szerepük van a
mentőmunka során.
Mi is szerettük volna megköszönni a
„Segítőinknek” a lelkes és odaadó
munkát, ebédet készítettünk számukra.

Az eszközök átadásakor mindenki
meg volt illetődve, ugyanis jó érzéssel töltött el minket, hogy vannak
még olyan emberek, akik szívesen
adnak. Olyan eszközök kerültek
átadásra, amelyek nagyon fontosak a
számunkra: motoros váladékszívó,
Lifepack, félautomata deffibrillator,
KED,mellény, gyerek Board, felnőtt
és gyermek vákuum rögzítő, speciális olló, mobil pulsoxyméter, 2 db
GPS, 2 db LMA, speciális égési
kötszer. Az adományok összértéke
közel egy millió forint volt. Az
adományok elhelyezése után elmondhatjuk, hogy két igazán jól
felszerelt autóval láthatjuk el a feladatainkat, melyek évente közel
1800 esetet jelentenek.
Ezekkel az eszközökkel ellátva, ha
beteghez hívnak minket-legyen az
Pista bácsi vagy Mari néni- eredményesebbek lehetünk, mert előfordulhat, hogy az „Ő” eszköze segítségével sikerül az állapotán javítani , és
kórházba szállítani.
Kalmár Klára irodavezetővel megbeszéltük, hogy azokat az eszközöket, amelyek lemaradtak a listáról, a
későbbiekben szeretnék pótolni.
Ezúton is szeretném megköszönni a
magam és kollegáim nevében minden adományozónak a segítségét,
felajánlását, bízva abban, hogy a
jövőben is számíthatunk nagylelkűségükre.
Varga János
mentőállomás vezető

FELHÍVÁS ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA!
Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy azoknak az aktív korúak ellátására jogosult
személyeknek, akik a 2010. évben közfoglalkoztatás keretében munkaviszonyban álltak,
adóbevallási kötelezettségük keletkezett.
Kérjük, saját érdekükben szíveskedjenek az adóbevallásukat elkészíteni és
2011. május 20. napjáig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz benyújtani.
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Iroda
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INDUL A KÖTELEZŐ
E-MONITORING
ADATSZOLGÁLTATÁS!
Február 15-től egy hónap áll az
agrártámogatást kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatás
kiterjed minden az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) és Halászati Operatív
Program (HOP) keretében meghirdetett támogatási formára és
csak elektronikusan nyújtható be
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Az E–monitoring benyújtása 38
ezer gazdát érint és a korábbi
évekhez hasonlóan interneten,
Ügyfélkapus
bejelentkezéssel
lehet elvégezni kétféle módon.
Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés”
menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs
szám beírásával le tudja tölteni a
névre szóló adatlapokat. Az
adatszolgáltatás
elvégezhető
meghatalmazott útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a
meghatalmazást
kinyomtatva,
papír alapon is el kell juttatni az
MVH illetékes kirendeltségére.
A meghatalmazás kitöltéséhez a
múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette, a „G946”
nyomtatványon,
személyesen
vagy postai úton kérhet újat. A
nyomtatvány letölthető az MVH
honlapjáról is. A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg érdemes postára adni.
Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
(EMVA) és az Európai Halá-
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szati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól
Jogforrás:
18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
26/2009. (III. 17.) FVM rendelet

• A meghatalmazást postai
úton vagy személyesen az ügyfél
lakóhelye vagy székhelye szerint
illetékes MVH területi kirendeltséghez kell benyújtani, legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg.

2011. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje
és az adatszolgáltatás benyújtásának módja:

Az ügyfél minden évben csak az
adatszolgáltatás évét megelőző
évre vonatkozóan köteles adatot
szolgáltatni az alábbi időszakokra vonatkozóan:
•
a támogatási határozat
jogerőre emelkedését/szerződés
megkötését követő évben
•
a művelet megvalósításának időszakában évente
•
a művelet befejezését
követően az utolsó kifizetési
határozat meghozatalát követő
évben
•
jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt
évente
•
Az EHA-ból támogatott
ügyfél is 2011. évben február 15.
és március 15. között monitoring
célú adatszolgáltatásra kötelezett.

• Az ügyfél 2011. évben február 15. és március 15. között
köteles monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni,
kivéve az EM V A-ból az Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
keretében igénybe vett támogatások esetét, mivel a szükséges
adatok a támogatási és kifizetési
kérelemben rendelkezésre állnak.
• Az ügyfél adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton
teljesíti, melyhez az MVH Útmutatót készít.
• Az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének meghatalmazott útján is eleget tehet, ebben az esetben a meghatalmazást
az MVH által rendszeresített,
elektronikus felületről letölthető
formanyomtatványon kell bejelenteni. Ez esetben az adatszolgáltatás tényét dokumentálni kell
vagy a KR dokumentum két példányban történő kinyomtatása és
a nyomtatott példányok minden
oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi szignálásával és a
dokumentum aláírásával, vagy az
ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a
feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért.

A 2007. évi XVII. törvény 71. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy azt késedelmesen, hibásan,
valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal
sújtható.
A monitoring adatszolgáltatással
kapcsolatos kérdésekben az
MVH központi ügyfélszolgálata,
a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.
Lupócz Zoltán
Agrárkamarai Tanácsadó
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Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központja

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására
A pályázat kódjele: MPA-2011KKV
A Nemzetgazdasági Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium)
pályázatot hirdet a mikro-, kis- és
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására.
Pályázni csak olyan beruházással
lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:
• a beruházást legkésőbb 2011.
november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó
elszámolását benyújtja (ez a feltétel
új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
• a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
• a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti
foglalkoztatási célnak megfelelően a
beruházás befejezésétől számított 3
évig - folyamatosan fenntartja és
működteti az érintett régióban.
• a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó bekerülési költségének legalább 25
%-át saját forrásból biztosítja,
amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem
számítható be,
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• a beruházás befejezését követő
90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel
érintett telephelyen.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő.
A támogatás mértéke:
Alaptámogatásként, nem regisztrált
álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő
támogatásokra lehet pályázni,
külön-külön, illetve halmozottan:
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új
munkahelyenként 150 ezer Ft,
b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel
azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új
munkahelyenként 300 ezer Ft,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban
lévő kiközvetített álláskeresők
foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500
ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi
cigány kisebbségi önkormányzat,
ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló
ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új
munkahelyenként 200 ezer Ft.
A pályázó így 2,2 millió Ft/új munkahely mértékű fajlagos támogatást
igényelhet, amennyiben a vállalkozás leghátrányosabb helyzetű kistérségben/településen működik, és a
fentiekben felsorolt valamennyi
szempontnak megfelel.
Pályázati dokumentáció:
A támogatás nyújtásának részletes
feltételeit, a pályázat elkészítéséhez

szükséges információkat, valamint a
kötelezően kitöltendő, a pályázattal
együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, továbbá a
pályázati útmutató és mellékletei
tartalmazzák. A pályázati dokumentáció
a
minisztérium
www.ngm.gov.hu honlapjáról letölthető, valamint a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken - a
kistérségi és települési listák kivételével - átvehető.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti
és 1 másolat), magyar nyelven, a
pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján,
kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet
elkészíteni, amelyhez csatolni kell a
pályázati útmutatóban megadott
minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A
pályázat tartalmát (a csatolandó
dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
Pályázatot személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet
benyújtani:
A tértivevényes küldeményként
feladott, vagy gyorspostai/futárposta
(garantált kézbesítési idejű belföldi
postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot régiónként
egy címre, a beruházás helye szerint
illetékes, kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központ részére
lehet eljuttatni a 2011. február 17től 2011. március 31-ig terjedő
időszakban. A feladás időpontjának
a küldeményen szereplő - a pályázó
által igazolható - postára adás dátuma számít.
Nemzetgazdasági Minisztérium

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
t á j é k o z t a t ó j a a 2011. I. félévben Hajdú-Bihar megyében induló ajánlott képzési programokról
Az átmeneti vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő álláskeresők, pályakezdők számára a táblázatban szereplő képző, átképző és továbbképző programokat ajánlja a Munkaügyi Központ. A képzéssel megszerezhető képesítések nagymértékben növelhetik
a munkavállalási esélyeket
Bővebb információért keresse a Munkaügyi Központ lakóhely szerint illetékes kirendeltségét.
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So
rsz
á
m
1.

Tanfo
lyamszám

1-11

KERESZTESI HÍREK
A
képzési
támoga
tás
forrása
Dec.f
a
Dec.f
a

A megszerezhető képesítés megnevezése

A képzés
helyszíne

Tervezett
indítási
idő

Burkoló + Digitális írástudás elsajátítása

Debrecen

március

35/40

9

24

A*

EÜ

Debrecen

április

35/40

4,6

16

A

EÜ

Biharkeresztes

április

35/40

5,5

16

A

EÜ

Dec.f
a

Debrecen

április

35/40

4,9

16

A

EÜ

Dec.f
a

Debrecen

április

35/40

8,8

24

A*

EÜ

Debrecen

április

35/40

7,4

24

A

EÜ

Cserépkályha-készítő + Digitális írástudás elsajátítása
Építményvakoló kőműves,+ Épületfalazó
kőműves, + Építési kisgépkezelő + Digitális
írástudás elsajátítása
Építményvakoló kőműves,+ Épületfalazó kőműves, + Építési kisgépkezelő + Digitális írástudás
elsajátítása
Festő, mázoló és tapétázó + Digitális írástudás
elsajátítása
Fogyóelektródás hegesztő + Volframelektródás
hegesztő + Digitális írástudás elsajátítása

Időtartam
(hó)

Létszá
m
(fő)

Belé
pési
feltételek

Egyéb
feltételek,
információ
k

Heti
intenzi
tás
(óra)

2.

2-11

3.

3-11

4.

4-11

5.

5-11

6.

6-11

7.

7-11

Gazdasági informatikus

Debrecen

április

30

8

24

É

_

8.

8-11

Hostess + Államilag elismert angol/német általános fajtájú komplex típusú KER B2 (középfokú)
nyelvvizsgára felkészítő

Debrecen

március

30

8,7

24

É

EÜ

Dec.f
a

9.

9-11

Ingatlanközvetítő + Digitális írástudás elsajátítása

Debrecen

március

30

3,5

20

É

_

Dec.f
a

10.

10-11

Marketing- és reklámügyintéző + Államilag elismert angol általános fajtájú komplex típusú KER
B1 (alapfokú) nyelvvizsgára felkészítő + Digitális
írástudás elsajátítása

március

30

9

24

É

_

Dec.f
a

11.

11-11

Mérlegképes könyvelő + Digitális írástudás
elsajátítása

Debrecen

április

30

10,5

20

É

12.

12-11

Protokollügyintéző + Államilag elismert angol/német általános fajtájú komplex típusú KER
B2 (középfokú) nyelvvizsgára felkészítő

Debrecen

április

30

11,8

24

É

13.

13-11

Szakács + Digitális írástudás elsajátítása

Debrecen

április

35/40

9

24

A*

EÜ

Dec.f
a

14.

14-11

Debrecen

április

30

12

24

É

EÜ

Dec.f
a

15.

15-11

Debrecen

március

30

7,8

24

É

_

Dec.f
a

16.

16-11

Hajdúnánás

március

30/40

10

16

A*

EÜ

17.

17-11

Debrecen

március

35/40

3,7

20

A

EÜ

Debrecen

április

30

12,9

24

É

_

Dec.f
a

Debrecen

április

30

5,1

24

K

_

Dec.f
a

Debrecen

április

35/40

3,1

16

A

EÜ

Dec.f
a

Debrecen

március

25

6,5

12

É

SZ

Dec.f
a

Debrecen

április

25

3,9

12

É

SZ

Dec.f
a

Debrecen

március

25

6,5

12

É

SZ

Dec.f
a

Szállodai portás, recepciós + Államilag elismert
angol/német általános fajtájú komplex típusú
KER B2 (középfokú) nyelvvizsgára felkészítő
Számítástechnikai szoftverüzemeltető + Államilag
elismert angol általános fajtájú komplex típusú
KER B1 (alapfokú) nyelvvizsgára felkészítő
Szociális gondozó és ápoló + Digitális írástudás
elsajátítása
Takarító + Digitális írástudás elsajátítása
Ügyintéző titkár + Államilag elismert angol/német
általános fajtájú komplex típusú KER B1 (alapfokú) nyelvvizsgára felkészítő
Valutapénztáros és valutaügyintéző + Államilag
elismert angol általános fajtájú komplex típusú
KER B1 (alapfokú) nyelvvizsgára felkészítő +
Digitális írástudás elsajátítása

Debrecen

szakmai
előképzett
ség
EÜ+ala
pszintű
nyelvtudás

Megjegyzés

1.

Dec.f
a
Dec.f
a
Dec.f
a

Dec.f
a
Dec.f
a

Dec.f
a
Dec.f
a

18.

18-11

19.

19-11

20.

20-11

21.

21-11

22.

22-11

23.

23-11

24.

24-11

"C" kategóriás gépjárművezető + Tehergépkocsivezetői alap képesítésre felkészítő szaktanfolyam

Debrecen

március

20

3,1

16

A

EÜ II.,
PÁV
III."B"
kat.jog.

Dec.f
a

Ker.pót
ló
nélkül

25.

25-11

ECDL Start (4 modul)

Debrecen

március

30

1

20

A

SZ

Dec.f
a

Ker.pót
ló
nélkül

Vendéglátó eladó + Digitális írástudás elsajátítása
Államilag elismert angol általános fajtájú komplex
tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgára felkészítő + Digitális írástudás elsajátítása
Államilag elismert angol általános fajtájú komplex
tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgára felkészítő haladóknak + Digitális írástudás elsajátítása
Államilag elismert német általános fajtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgára
felkészítő + Digitális írástudás elsajátítása

Jelmagyarázat:
-A= nem igényel befejezett általános iskolai végzettséget; A = alapfokú iskolai végzettség; SZ = szakképesítés;É = érettségi;
A* = 10 évfolyam, ha az általános iskola 8. osztályát az 1998/1999. tanévet követően fejezte be, K középiskola utolsó évének elvégzése
EÜ= egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Heti intenzitás: amennyiben az elmélet és gyakorlat esetében eltérő, az első érték az elmélet, a második érték a gyakorlat heti intenzitását jelenti

Ker.pót
ló
nélkül
Ker.pót
ló
nélkül
Ker.pót
ló
nélkül
Ker.pót
ló
nélkül
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KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

A székhely iskolánk és tagiskoláink elsősei január elején mérhették össze ügyességüket egy sport
délelőtt keretében. Ezzel befejeződött az elsősök próbája az iskolapolgárrá váláshoz. Hamarosan ünnepélyes keretek között megkapják az
iskolaemblémával ellátott sálat és
nyakkendőt.
Közeleg a beiratkozás ideje, reméljük, hogy az idén is sok új kisdiák
nálunk kezdi meg a tanévet szépen
felújított, korszerűen felszerelt, minden igényt kielégítő iskolánkban.

Az első félévet Diákbállal
zártuk, amit nagy várakozás előzött
meg. Ezen a hagyománnyá váló rendezvényen tanulóink jól érezték magukat.
A Bál Szépei Szathmári Csenge és
Biró Krisztián lettek, a Táncversenyt
Mohácsi Mónika és Daróczi Péter
Pál nyerte.

Januárban került sor a Művelődési Ház és Könyvtárral közösen
megrendezett „Bihari Hagyományőrző Kavalkád” megrendezésére a
felújított épületekben. Az akadályversenyen a felső tagozatos osztályok mérhették össze tudásukat,
ügyességüket a különböző állomásokon (népi ruházat felismerése, népi
ételek, népi használati tárgyak, népi
gyermekjátékok, néptánc, népdaltanulás, totó Biharkeresztesről és
Osváth
Pálról,
tájékozódás
Biharkeresztes térképén). Az alsósok
a Bihari Közösségi Házban a Szeredás Együttes műsorán szórakozhattak.

Január 21-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendeztük meg
a Városi Könyvtárban a Kazinczyverseny városkörnyéki fordulóját. 1.
helyezett lett a 7-8. osztályos korcsoportban Fercsák László (8. b), 2.
Szántó Viola (8. b), 3. Átyin Regina
(8. b), az 5-6. osztályos korcsoportban 1. Kiss Tifani (5. b), 3. Kovács
Rebeka (6.b).

Köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak, segítségéért, felajánlásáért, melyre a jövőben is számítunk! A bálon fellépő

egykori és jelenlegi tanítványunknak
is köszönjük, hogy műsorukkal hozzájárultak az este jó hangulatához.
A bál bevételét a Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány számlájára fizettük be, melyet tanulóink
jutalmazására, osztálykirándulások,
nyári táborozásokra fordítunk.
Támogatóink voltak:
Biharkeresztes Város Önkormányzata, Barabás Ferenc, Kubinyiné Szilágyi Mária, Dani Béla Péter,
TAMOTA Néptánc Együttes, Igazgyöngy Hastánccsoport, Hodosán
Hajnalka, Kontra Leila, Vida Anikó,
Dr. Békési László, Dr. Békési
Lászlóné, Pénzes Zsigmond és családja, 8.A osztály, Vajnáné Kósa
Mária, Vajna Vivien 5.b, 7.A osztály, Vajna Richárd 7.a, Venyige
Sándor, Dr. Szilágyi Ferencné, Vajda Mihály és felesége, Nagy István,
Balogh Géza, Szabó Lászlóné, Átyin
Imre, Nagy Zsigmond Sándor, Butt
Jánosné, Gyolcsos Józsefné, Haszon
Sándor és családja, Varga Miklós és
családja, Horváth Géza, Horváth
Gézáné, Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Gálné
Verő Judit, Bihariak Biharért Közhasznú Egyesület, 8.B osztály 12
tanulója, 5.B osztály, Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Nagy
Zoltánné, Pornói Imréné, Jutka Boltja, 3.B osztály, 3.A osztály, 6.A osztály, Apáczai Kiadó, Kőhegyi Ferenc, Kőhegyi Ferencné, Pedagógiai
Szakszolgálat, Máté Sándorné –
Kozma Andrea, Varga Dávid 7.c,
Szabó András és családja, Németh
Ernő és családja, Nagyné Nagy Marianna, Nagy Barnabás, Szülői Munkaközösség, 1. osztály, Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola
és Kollégium, Pércsi Sándor és családja, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Móra Éva, Pálfi Zoltán és családja, Bocskai István Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 4.B osztály, 6.B osztály,
Koszorus Gyula, Koszorus Balázs, 2.
osztály, Némethné Kiss Marietta,
Alsó tagozatos munkaközösség,
Kovácsné Kulcsár Judit, Bozsódi
Erzsébet,
7.C
osztály,
Papp

Zoltánné, Kozák József és családja,
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény, Jován János, Volán Pack
Zrt., 4.A osztály, Gyula Ferencné,
Biharkeresztesi Egyesített Szociális
Intézmények, Csaláné Bartha Csilla,
Horváthné Csengeri Margit, Polányi
Lajosné, Szamosközi János, Szamosközi Jánosné, Bárány László,
Bárány Aliz, Tolvaj Zoltán, Bónácz
Ilona, Dózsa Sándorné, Szarka
Istvánné, Barcsa Gyuláné, Kiss Sándor, Gondviselés Háza, Kiss
Attiláné, Szabó Szabolcs és családja,
Iozsa Piroska, Tokai Vincéné, Mári
Sándorné, Szűcs Andrásné, Hegyi
Gyuláné,
Rita
ÓraÉkszer,
Erdélyiné Szőke Tünde, Pálfi Sándor, Veress Jánosné, Szabóné Kovács Judit, Barcsa Gyuláné, Tokai
Istvánné, Kelemen János és felesége,
Varga Gyuláné, Vass Mária, Charlie
Hűtő Kft., Eszenyi Antalné, Gyökös
Zoltán és családja, Marozsiné Molnár Margit, Varga Attila és családja,
5.A osztály, Bíró Lajos és családja,
Román Kisebbségi Önkormányzat,
Pálfi Viktor és családja, Berettyó
Pék 2007. Kft., Dia Virágbolt,
Deripress Bt.
Sütemény felajánlás: 1. osztály, 8.A
osztály, Bíró Lajos és családja, Szarvas Ferenc 4.b, Tarr Imre 4.a, Rácz
Ádám 5.b, Sándor Péter 5.a, Pálfi
Viktor és családja, Hevesi Henrietta
6.a, Gyöngyi Dominik 5.b, Varga
Antal 8.b, Varga Viktória 4.a, Halász
Hedvig 5.B

Az Arany János Gimnázium
angol levelezős versenyén 1 helyezett lett Torma Bence 8. a osztályos
tanuló. Felkészítő tanára: Kissné
Tóth Edit.
Levelezős informatika verseny döntőjében 1. helyezett lett Pénzes
Zsigmond (7. a). Felkészítő tanára:
Szántó Zsigmond.
Eredményükhöz gratulálunk!
Dani Béla Péter
igazgató
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ÜNNEPELTÜNK
Amikor nyugdíjba vonultam,

feleségemmel együtt elhatároztuk, hogy megszervezzük a
nyugdíjas klubot, mert igény
volt rá. Ez éppen 15 évvel ezelőtt történt.
Mi azt mondtuk, ide mindenki
jöhet, ha az alábbi elveket elfogadja:
- politizálásnak helye nincs.
- itt mindenki nyugdíjas, hogy
azelőtt milyen volt a társadalmi
státusza, nem számít.
Elég nehezen indult, mert voltak
olyan elvárások is, amit a többség
nem fogadott el, pl. volt olyan,
aki anyagi előnyt remélt, voltak,
akik pénzre akartak kártyázni és
olyanok is, akik ivászatot akartak
folytatni. Mikor belátták, hogy ez
nem megy, nem jöttek többet. Mi
ezt nem sajnáltuk.
Felvetődik a kérdés: mi tart össze
bennünket? Mi az, ami minden
kedden délután idehoz
„ A múlt pusztán nyersanyag
az irodalom számára. Az irodalom maradandó jelen: abban
az értelemben, hogy megkísérli
a múltat az aktuális jelenbe
emelni.”

A Pandúr és a sárréti
betyárok
Február 11-én délután városunkban rendhagyó módon, koszorúzással kezdődött Kocsis Csaba :
A legelső pandúr című könyvének bemutatója.
Az aradi Concord Media Jelen
Kiadó gondozásában megjelent
regénnyel legelőször a városi
könyvtárban ismerkedhetett meg
az irodalomkedvelő közönség. A

KERESZTESI HÍREK
mindannyiunkat? Mi az a vonzerő, ami lábainkat ide irányítja?
Eshet eső vagy hó, fújhat szél, mi
jövünk, jövünk, mert várnak bennünket a klubtársak. Ha valaki
nem jön - mert nem jöhet - aggódunk érte. Kérdezzük, ki tud róla,
mi van vele. Én úgy gondolom,
hogy ez a vonzerő az empátián, a
megértésen, a baráti szereteten
alapszik.
Nem vagyunk egyformák, még
szerencse.
Mindannyiunknak
vannak rigolyái, ezeket azonban
toleráljuk, elnézzük egymásnak.
Bolhából nem csinálunk elefántot. Február 22-én ünnepelni
gyűltünk össze.
Meghívásunknak eleget téve
megtisztelt bennünket részvételével Barabás Ferenc polgármester
úr, Árgyelán Andrea jegyző aszszony és Boros Béláné, az Idősek
Klubjának vezetője. Köszönjük,
hogy idejükből áldoztak ránk.
Amikor lecsendesedett a társaság,
igyekeztünk röviden feleleveníteni a 15 év eseményeit.

Mindent nem sikerült, igaz nem
is ez volt a cél, de egy kicsit jó
volt nosztalgiázni.
Majd mi, önként vállalkozók,
rövid műsort adtunk elő. Kedvelt
versek, párbeszédek, aforizmák
hangzottak el, amelyek mindenkit
jókedvre derítettek.
Ezek után került sor a jelenlegi
klubtagok részére egy nagyon
szép "Emléklap" átadására.
Majd felkértük Polgármester urat,
legyen tiszteletbeli tagja klubunknak, amit ő elfogadott.
Ekkorra megérkezett az előre
megrendelt vacsora a Fábián
Mester Kft-től. Az étel nagyon
finom és bőséges volt. A vacsora
elfogyasztása után beszélgettünk,
nótázgattunk.
Húsz óra körül feltöltődve, jó
hangulatban, azzal a reménnyel
váltunk el, hogy még sok éven
keresztül ilyen egyetértésben,
szeretetben, jó egészségben találkozhatunk minden kedden.

kötetről Jámbor Gyula, a könyv
szerkesztője beszélt.
A történet O'sváth Pál csendbiztosról és a sárréti betyárok életéről szól.
A volt debreceni diák 1848-ban
katonának állt. A forradalom
bukása után a tehetséges fiatalember szabadságharcos múltját
és rangját rejtegetni kényszerült.
Viszontagságos évek után falusi
jegyző, majd pandúr lett belőle.
Az izgalmas regényben felvonulnak a világtól elzárt ,és a mai
olvasó által is kevéssé ismert
Sárrét akkoriban mocsaras tájainak pásztoremberei, a méneseket
dézsmáló betyárok világa. Ebben
a környezetben próbál rendet és
törvényességet teremteni a fő-

pandúr, akit valóságos személyről mintázott meg az író.
A könyvbemutatót színesítette- a
regény témájához illeszkedőenrégi betyárdalok előadása egy
népi énekes által.
A bemutató végén Kocsis Csaba
dedikálta művét.

Kelemen János
Kelemen Jánosné
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CSIGA-CSINÁLÓ
POCSAJBAN

A biharkeresztesi Román Kisebbségi Önkormányzat vezetőjétől Butt Jánostól meghívást
kaptunk a pocsaji Román Kisebbségi Önkormányzat által
szervezett csigacsinálásra.
A meghívást szívesen fogadtuk,
január 29-én délelőtt 9 órakor a
Művelődési Ház előtt gyülekeztünk.

Farsangi Batyus Bál
2011
Mint eddig minden évben, újra
megrendezte hagyományos farsangi batyus bálját a Fehér
Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület.
A műsort Dráva-menti népdalcsokorral a Fehér Mályva kezdte,
megadva ezzel az est hangulatát,
majd a berekböszörményi vendégeink pajzán népmesével, Z'-Zi
Labor paródiával és egy ősi mesterség – lámpagyújtogató – múltidéző, de napjaink fonákságait jól
kiparodizáló monológgal folytatták. A Fehér Mályva csapata ma-
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A mi csoportunk 8 fővel, a Román Kisebbségi Önkormányzat 7
fővel képviselte magát. A Kistérségi iskola autóbuszával mentünk.
Bedőben
még csatlakozott
hozzánk 6 fő. 10
órára
Pocsajba
értünk. A Sportcsarnokban fogadtak
bennünket.
Mazsu
Jenőné
Nusika mindenkit
személyesen üdvözölt. Az asztalok fehér abroszszal voltak leterítve. A dolgos kezű pocsaji asszonyok már gyúrták, nyújtották a
tésztát. Mi is bekapcsolódtunk a
munkába. A csoportok megérkezése után Kecskés Gyula polgármester Úr köszöntötte az ott lévőket, majd Nusika elmondta,
hogy mi célból készül a csigatészta. Március 5-én rendezik a
„VŐFÉLY” találkozót, ahová
650 fő vendéget várnak az egész

napos lakodalmas ünnepségre. 30
kg lisztből 100 fő készítette a
csigát. Pocsaj, Vekerd, Darvas,
Bedő,
Mezőpeterd,
Biharkeresztes, Létavértes képviseltette magát. Munka közben pogácsával, üdítővel, kávéval kínálták
a dolgos kezű résztvevőket.
Ebéd előtt étvágycsinálóként,
Kocsi Gyuláné Erzsike – Sebestyén István erdélyi író: „Arany
madár, arany fészek” című meséjét mondta el.
Ebéd után édes süteménnyel kínáltak bennünket. Papp Gyuláné,
Etus által sütött süteményt vittünk mi is a közös kínálásra.
Csiga-csinálás közben énekeltünk. Megérkezett a zenész is, és
a munka befejezése után úgymond „betapostuk a csiga végét”.
Jó hangulat volt.
Köszönjük, hogy ott lehettünk.

gához ragadva a szót a műsort két
humoros mesével vitte tovább,
melyet rajtunk kívül két óvodássá
vált óvónőnk is végighallgatott,
majd a 70-es évek munkásszállójának hangulatát idézte egy daljátékkal, valamint részleteket hallottunk a Parasztbibliából. Befejezésképpen Tóth Gyula citerásunk gyönyörű citerajátékával és
néhány bordallal örvendeztette
meg a nagyérdeműt. Nem maradhatott el a jelmezes felvonulás
sem, megjelent Szörnyella de
Frász, a Kíváncsi Kacsa karaktere, a legfiatalabb egy „takarítónő”
személyében képviseltette magát.
A finomságok elfogyasztása után
táncmulatság következett, amely
kiváló hangulatban telt.

Ezúton szeretnénk megköszönni
támogatóinknak:
Biharkeresztes Város Önkormányzatának, Fábián Mester Kftnek, Kocsis „Micó” Miklósnak,
Borsa Imre vállalkozónak, Pető
„PEPE” Zsolt vállalkozónak,
Tapasziné Botlik Hajnalka egyéni
vállalkozónak, Sütő Lászlóné
vállalkozónak, Boros Beátának,
Gondviselés Háza Öregek Otthonának, a tombolatárgyak felajánlóinak, hogy támogatásaikkal
lehetővé tették rendezvényünk
sikeres lebonyolítását.

Szűcs Andrásné
a Fehér Mályva Hagyományőrző
Egyesület tagja

A Fehér Mályva
Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület Tagjai

9. OLDAL
IDŐSEN IS VIDÁMAN
ÖRÖMTELI PILLANATOK
A GONDVISELÉS
HÁZÁBAN
Bentlakásos szociális intézmény
vezetője minden évben köteles egy
alkalommal az ellátottakat és hozzátartozóikat tájékoztatni az intézmény
működésének lényeges kérdéseiről:
költségvetés sarokszámairól, szakdolgozói és technikai dolgozói ellátottságról, ellenőrzések eredményéről, jogszabályi változásokról, tervezett fejlesztésekről.
Intézményünk 2004. decemberében
kapta meg a működési engedélyét. A
kellemeset a hasznossal igyekeztünk
összekötni, amikor a Családi Napot
minden évben a Karácsony előtti
adventi időszakba illesztettük be,
megemlékezve évfordulónkról is.
2010. december 18-ára Családi
Napra vártuk szeretettel a hozzátartozókat. Rövid áhítattal Nagy Zsolt
esperes úr nyitotta meg a találkozást,
majd a beszámoló következett, mely
egyebek mellett számot adott a 106,4
mFt-os költségvetés időarányos felhasználásáról, az éves programokról,
elvégzett szakmai munkáról, tervezett fejlesztésekről, stb. Mindig nagy
öröm számunkra, amikor a lakók és
a dolgozók közös műsorral, szolgálattal léphetnek fel. Jó látni a szemekben azt a nagy örömet, amit a
közös verselés, éneklés jelent. A
dolgozók is minden alkalommal

HASZNOS PROJEKT
INDULT EL
Nyitó konferenciát tartottak a
biharkeresztesi művelődési házban
február 7-én, - Megújuló közösségek Biharban- címmel.
A TÁMOP-3.2.3.-09/2-2010-0033
pályázatán "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az
élethosszig tartó tanulásért program
a biharkeresztesi általános iskolának,
a berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolának, a csökmői Faluház és Alapfokú Művészeti Iskolá-

KERESZTESI HÍREK
szívesen vállalkoznak arra, hogy
felálljanak a „világot jelentő deszkákra”. Ez alkalommal hangszereket
is használtunk, hogy még szebb, még
meghatóbb legyen az énekünk. Mindig nagyon fontos a család közelsége, jelenléte, de hangsúlyosan is az
Karácsony táján. A terített asztallal,
az ünnepi környezettel is azon igyekeztünk, hogy minél szebb, minél
meghittebb órákat szerezzünk a megjelenteknek.
Az Ökumenikus Imahetet minden
év januárjának 3-4. hetében rendezzük meg a református, a római katolikus és a baptista testvérekkel közösen. A hét lényege a keresztyén egység munkálása, s hogy megtaláljuk a
különbözőségben és a sokszínűségben is azt, ami összeköt bennünket,
hiszen egy Atyánk, egy Megváltónk
és egy Vigasztalónk van! A hét során
most is, estéről estére körbelátogattuk egymást, elszállítva az érdeklődő
lakókat egy-egy helyszínre. Január
28-án, pénteken este került ránk a
sor. A Gondviselés Házában több
mint 100 jelenlevő előtt szolgált
Dancsházi Ildikó, Biharkeresztesről
elszármazott, Nyíregyházán szolgáló
református lelkipásztor. Nagy izgalommal készült a szolgálatra, hiszen
senkinek sem könnyű prófétának
lenni a saját hazájában... A munkatársakkal most is szolgálattal készültünk, s egy szép kánonnal még a
jelenlevőket is megénekeltettük.
Néhány gyülekezeti tag szintén szolgált verssel, énekkel. A hét minden

estéjén szeretetvendégséggel készültek a házigazdák. Mi is jó szívvel
kínáltuk körbe a munkatársak által
készített finom süteményeket. Szokás szerint most is úrvacsora osztással zártuk a hetet a református gyülekezetben és a Gondviselés Házában is. Az Ige körül való csendesség,
a verses és énekes szolgálatok, a
testvéri közösség öröme, még az
egymásnak átadott receptek is sokáig
felemlegethető áldásként, szép élményként maradnak az életünkben.
A farsang most is kedves, vidám
alkalomnak ígérkezett a Ház és klubosaink életében. Nagyon örültünk
annak, hogy sikerült kiváló állapotú
jelmezeket beszereznünk, melyeket
tisztítás után a lakók és a munkatársak rendelkezésére tudtunk bocsátani. A konyhán elkészült a finom
farsangi fánk és a forralt bor, elkészült az ünnepi díszítés, indulhatott a
mulatság! Nagy volt a derültség,
amikor bevonultak a jelmezesek:
olajsejk, sziámi ikrek, bohócok, felnőtt és gyermek varázslók, óvodás
Zorrók, Piroska, Seherezádé, műtősnő, királynő és udvari bolondja, kakas, dalmata kutya, kalóz, madárijesztő és más mókás figurák. Néhányan verset is mondtak bemutatkozásképpen. Nótázás és egy kis táncmulatság után búcsúztunk el egymástól. Szívből reméljük, jövő farsangkor újra találkozhatunk!

nak és a szentpéterszegi általános
iskolának nyújt kiváló lehetőséget
táborok, szakkörök szervezésére. Az
Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott több mint 72 milliós
támogatás kedvezményezettjei a
biharkeresztesi művelődési ház és a
Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület. A megvalósítás
ideje idén január elsejétől jövő év
július 31. A pályázatnak köszönhetően az említett települések értékes
életmód táborokat és különböző
témájú szakköröket tudnak szervezni
az ott élő gyerekeknek.

A nyitó konferencián Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere
köszöntötte a jelenlévőket, majd Dr.
Mező Ferenc, a Debreceni Egyetem
adjunktusa tartott érdekes előadást a
tehetségről és a kreativitásról. Ezután Dr. Szabó Irma, a NEFMI
Közművelődési Főosztály osztályvezetője beszélt a közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének jelentőségéről a művelődési szokások kialakításában. Végül
Boros Beáta, a vendéglátó művelődési ház igazgatója, a pályázat projektvezetője mutatta be a pályázatot.
Kiss Andrea

Nagy Zsoltné intézményvezető
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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!
Tisztelt Biharkeresztesiek!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben szeretnék támogatni
az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítványt adójuk
1 %-ának felajánlásával, azt a következő adószámunkra
tehetik meg, melyet előre is köszönünk szépen:

Adószámunk: 18545128-1-09.
Tisztelettel: Móra Tibor
A Kuratórium Elnöke
Kérem Önöket, adójuk 1%ával támogassák a
Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület munkáját!
Régi és új támogatóink felajánlását köszönettel
fogadjuk!
Adószámunk: 18992489-1-09
Nagyné Jankó Judith 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

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!
Horváth Károly A Kuratórium Elnöke
A Kuratórium Elnöke

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 azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz, hogy amennyiben a
2010. 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

felajánlásával, támogassa a biharkeresztesi

A felajánlás másik módja az iskolánkat segítő
biharkeresztesi székhelyű Timótheus Alapítvány támogatása. A Timótheus Alapítvány minden évben a felajánlott SZJA 1%-ból iskolánkat támogatja.
19127093–1–09
TIMÓTHEUS ALAPÍTVÁNY

alapítványokat és civil szervezeteket!

Köszönjük a segítségét!

Kérjük személyi jövedelem adója 1 %-nak
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DIA VIRÁGKÖTÉSZET
Vágott és cserepes virágok, tápoldatok,
virágföldek, kaspók, fonott áruk,
csomagolópapírok stb.
Vállalom rendezvényekre
virágkompozíciók, kosarak,
csokrok, asztali díszek készítését,
valamint temetésre kegyeleti díszek
(koszorúk, sírcsokrok stb)
készítését, kiszállítását.
Telefon: 06/70-339-7561
06/30-878-5881

Felhívás!
Postagalamb tenyésztéssel és versenyeztetéssel foglalkozom. Várom azoknak a jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának ehhez a tevékenységhez.
Érdeklődni lehet:
Rácz János
Biharkeresztes Nagy Sándor u. 16.
vagy
Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
Biharkeresztes Hősök tere 12.

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

HOGY ÚJ JÁTSZÓTERE LEGYEN A VÁROSNAK!!!

Kedves Vonalkódgyűjtők!
Örömmel tudatjuk, hogy 2011. február 28-ig
120 kg DELIKÁT 8 Vonalkódot sikerült már
összegyűjtenünk!
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

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!
Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.

2011-BEN IS GYŰJTSÖN ÖSSZE MINÉL TÖBB
DELIKÁT 8 VONALKÓD-ot,

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

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
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Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Kedves Biharkeresztesiek!

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

2011-ben is várom Önöket élet-, lakás-, vagyonés gépjármű biztosítással kapcsolatos
Ügyintézéssel, valamint a nyugdíjrendszerben
bekövetkező változásokkal kapcsolatosan
reálhozam, öngondoskodás stb.

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

Elérhetőségem változatlanul:
Biharkeresztes Széchenyi utca 39.
(Autós boltban)
Hétfő :
09:00 - 13:00
Csütörtök: 14:00 - 17:00
Eltérő időpontban kérem hívjanak a 06
30/5600247-es telefonszámon.
Nyeste István Aegon területi képviselő

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

TÓTH TIBOR (30) 492-8295

