2011. XIII. évfolyam, 5. szám

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

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA

Kedves Biharkeresztesiek!
Már csak néhány nap, és ismét beköszönt a karácsony szent ünnepe. Az elkövetkező
napok a közelgő ünnep hagyományainak megfelelően lázas készülődéssel telnek
majd minden családban. Újra végéhez közeledik egy küzdelmes esztendő, melyben
voltak örömeink, fájdalmas veszteségeink és reményteli sikereink. Advent időszakában élünk, várjuk az év legmeghittebb, legszeretetteljesebb ünnepét.
A 2011-es esztendő, hasonlóan a megelőző évekhez a feladatok teljesítésével, a hétköznapok gondjainak megoldásával telt el. Az utóbbi napok rohanásán most már
ideje lassítani. Fel kell készíteni szívünket, lelkünket a közelgő karácsonyra.
A legszebb és legbensőségesebb ünnepünk lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és
összetartozás jegyében gyújtsunk gyertyát. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra,
hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk, szeretteinkkel egy békés meghitt ünnep varázsát éljük meg.
A karácsony a keresztény ember legszentebb ünnepe, a megváltó Jézus születésének
napja.
Az igazi ünnep akkor jön el, mikor Szenteste kigyúlnak a fények a karácsonyfán.
Amikor kissé megilletődve vesszük körbe a fát, elénekeljük hagyományos karácsonyi énekeinket, álljunk meg egy pillanatra. Vegyük észre, hogy a karácsony nem
csak egy ünnep, sokkal inkább érzés. A szeretet, az emlékezés, az együttlét élménye,
érzése. Ez különbözteti meg a hétköznapoktól. Amikor meggyújtjuk a gyertyákat,
emlékezzünk azokra is, akiket szerettünk, de már nem lehetnek itt velünk.
Kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye
széppé az ünnepet. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az
ünnep idején égjen a szívünkben, hanem a hétköznapokban is megmaradjon izzása.
Az év vége közeledtével az elcsendesülés időszakában akaratlanul azon is elgondolkodunk, hogy milyen évet tudunk magunk mögött.
Gondolatokban átéljük újra a jó és rossz élményeket, levonjuk a következtetéseket, a
jövőre vonatkozóan.
Városunk legfontosabb történéseire visszatekintve elmondhatjuk, hogy a kedvezőtlen külső feltételek ellenére eredményes évet zárhatunk. Összefogással, erőfeszítések
árán biztosítani tudtuk a közszolgáltatások színvonalas ellátását. Tovább erősödtek a
civil szervezetek, egyre meghatározóbb szerepet játszanak a város életében.
Sokat változott a városkép, megújultak közintézményeink, felújításukra, korszerűsítésükre sikeres pályázatok eredményeként hatszázmillió forintot fordíthattunk. Az
elvárásoknak megfelelően folytatódtak a járdaépítések, gondoskodtunk a játszóterek,
parkok, és egyéb közterületek folyamatos karbantartásáról.
Elmondhatjuk, hogy munkás, eredményekben gazdag évet hagyunk magunk mögött, de maradtak megoldásra váró feladatok az elkövetkezendő új esztendőre is.
A város Képviselő-testülete nevében, ezekkel a gondolatokkal kívánok, minden
biharkeresztesi családnak és lakosnak áldott békés karácsonyt, és eredményekben
gazdag boldog új évet.
Barabás Ferenc
polgármester
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Közmeghallgatás
2011. november 28.

A képviselő-testület határozatainak száma:
Az alkotott rendeletek száma:
Megtárgyalt napirendek száma:

310
20
267

Alapcélok teljesítése

• A lakosság életminőségének és életfeltételeinek
•
•
•
•
•
•

javítása;
A közszolgáltatások minőségének javítása;
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a közösségi közlekedés szolgáltatásainak javítása;
A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások javítása;
Az épített és természeti környezet állapotának megóvása;
Határmenti kapcsolatok fejlesztése;
A térségi- és társadalmi kohézió erősítése.

Az önkormányzat működése
Hivatali struktúra átalakítása:
o Önkormányzati és Városfejlesztési Iroda
Ügyintézők száma:
10 fő (ebből 3 fő a körjegyzőség településein – Ártánd, Bojt, Told – lát el ügyintézői
feladatokat)
Ügykezelők száma:
2 fő
Technikai személyzet: 3 fő
Adminisztrációs munkát segítő közcélú foglalkoztatott:
5+1augusztus 31-ig
Technikai munkát segítő közcélú foglalkoztatott: 2 fő
Létszámcsökkentés: 2 fő
o Pénzügyi Iroda
Ügyintézők száma:
10 fő
Ügykezelők száma:
1 fő
Adminisztrációs munkát segítő közcélú foglalkoztatott:
3 fő
o Igazgatási – Okmányiroda és Gyámhivatal
Ügyintézők száma:
12 fő
Ügykezelők száma:
0 fő
Adminisztrációs munkát segítő közcélú foglalkoztatott:
2+1 okt.9-ig
Létszámcsökkentés 1 fő
Adatok a Képviselő-testület munkájáról I.
2011. január 1-jétől 2011. szeptember 22-ig
Képviselő-testületi ülések száma:
Nyilvános ülések:
23
Zárt ülések:
21
Együttes ülések:
10
Összesen:
54
Bizottsági ülések száma:
Pénzügyi bizottság: 29
Oktatási, művelődési, ifjúsági és sport bizottság: 30
Szociális és egészségügyi bizottság: 31
Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság: 32
Ügyrendi bizottság: 28
Összesen:150

Az önkormányzat gazdálkodása
Bevételek:
Terv
1.916922 E Ft
Teljesítés első félévben
777540 E Ft
Teljesítés III. negyedévben
1.294158 E Ft
Kiadások:
Terv
1.916922 E Ft
Teljesítés első félévben
818233 E Ft
Teljesítés III. negyedévben
1.356419 E Ft
ÖNHIKI támogatás:

45.008 E Ft

Adóbevételek
2011. évre tervezett adóbevételek:
Iparűzési adó:
58.000.000 Ft
Gépjármű adó:
22.000.000 Ft
Pótlék és bírság:
150.000 Ft
Talajterhelési díj:
650.000 Ft
Egyéb bevétel:
650.000 Ft
Termőföld:
28.000 Ft
Kötvény kibocsátásról
Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
Kibocsátott kötvény
200 129 E Ft
Ebből lekötve
58 000 E Ft
Felhasználásra rendelkezésre áll
158 M Ft
Kamatbevétel
28 780 E Ft
Kamatkiadás
18 219 E Ft
A kamatbevétel-kamatkiadás különbsége: 10 561Ft
Hitelállomány alakulása
XXI. század iskolája:
Kölcsön összege:
17.300 E Ft
Ebben az évben törlesztett:
9 064 E Ft
Hitelállomány egyenlege:
8.236 E Ft
Szennyvízberuházás:
Kölcsön összege:
Ebben az évben törlesztett:
Előtörlesztés szeptemberben:

283.545 E Ft
162.392 E Ft
121.453 E Ft

Vízi-közműtől átvett hitel:

190.000 E Ft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közoktatás, közművelődés, sport
Bölcsődei ellátás;
Óvodai nevelés integrált nevelés;
Általános Iskola;
Gimnázium, szakközépiskola és szakiskola;
Művelődési Ház és Könyvtár;
Sporttámogatás
Szociális ellátás
„Családi” szociális ügyintézés;
Közfoglalkoztatási program;
Házi segítségnyújtás;
Közösségi ellátás;
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
Gyermekjóléti alapellátás;
Családsegítés;
Fogyatékosok nappali ellátása

Szociális ellátásban részesülő személyek száma
• Időskorúak járadéka
6 fő
• Lakásfenntartási támogatás
297 fő
• Ápolási díj
37 fő
• Közgyógyellátás összesen
202 fő
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
14 fő
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 397 fő
• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
4 fő
• Óvodáztatási támogatás
80 fő
• Egészségügyi ellátásra jogosultság
szociális rászorultság alapján
69 fő
• Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye
186 fő
Aktív korúak ellátása
Egészségkárosodott: 27 fő
55 év feletti:
14 fő
Helyi rendelet alapján foglalkoztatás alól mentesítve: 9
fő
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 297 fő
Összesen: 347 fő
•
•
•
•
•

Egészségügyi alapellátás
Háziorvosi ellátás;
Védőnői szolgálat;
Iskolaorvosi ellátás;
Orvos ügyelet;
Mentőszolgálat;

Munkaegészségügyi ellátás
A vállalkozások alakulása
Biharkeresztesi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók száma: 2011-ben 150
Működési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés:
Engedélyezés:
36
Csere:
26
Megszűnés, megszüntetés:
28
Adatmódosítás:
31
Hatósági bizonyítvány kiadása 10
Kereskedelmi tevékenység
bejelentésével kapcsolatos ügyek 45
Biharkeresztesen található üzletek száma: 60
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közfoglalkoztatás
Belvízelvető csatornák folyamatos tisztítása;
Cserjeirtás: csatornákban, parkokban;
Járdák építése, felújítása: 2091m
Rendezvények előkészítése;
Szeméttelep gyomtalanítása;
Játszóterek gondozása, karbantartása;
Parkok, közterületek gondozása;
Folyamatos fűnyírás;
Vörösmarty utcai temető karbantartása;
Festés, mázolás az önkormányzati intézményekben

Hosszútávú közfoglalkoztatás
Rövidtávú közfoglalkoztatás
Szociális földprogram
Környezetvédelmi program
Belvíz elvezető csatornák tisztítása
Összesen: 455 fő

36 fő
225 fő
20 fő
147 fő
27 fő

A Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

„DOBOZNYI SZERETET”
címmel karácsonyi ajándékozási akciót indított el.
Kérjük a város lakosságát, hogy csatlakozzon kezdeményezésünkhöz.
Készítsenek ajándékdoboz csomagot 0-14 éves korú gyermekek számára, melyet a Családsegítő Szolgálat szociális rászorultság alapján oszt szét a
biharkeresztesi gyermekek számára.
Az ajándékdoboz tartalma lehet édesség, játék, könyv, iskolai felszerelés, ruhanemű, nem romlandó élelmiszer.
Kérjük, hogy adományaikat 2011. december 19-ig a Családsegítő Szolgálat irodájában, Biharkeresztes, Damjanich u. 9. szám alatt szíveskedjenek leadni.
Köszönjük segítő támogatásukat!

„ADNI ÉS KAPNI IS ÖRÖM.”
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„Szelet a vitorlába”
Ezzel a címmel rendezte meg hagyományos Pályaválasztási Kiállítását a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. 2011.november 23-án a
helyi általános iskola nyolcadikosai is ellátogattak
Debrecenbe, a Lovardába. 48 stand várta az érdeklődő
diákokat.
A sokszínű kínálatból tanulóink a legkülönfélébb iskolatípusokkal ismerkedtek meg.
A Dienes László Gimnázium és Szakképző Iskola
diákjai egészségügyi méréseket is végeztek. Az
Aranybika
Iskola
Alapítvány
Aranybika
Vendéglátóipari Szakképző Iskola sütemény kóstolóval várta a látogatókat. A Katonai Toborzáson egy
repülőgép-szimulátor ülésébe lehetett beülni. A továbbtanulás előtt állók prospektusokat, tájékoztatókat
gyűjtöttek be. A kiállítási pavilonok megtekintése
mellett a Lovarda színpadán a középfokú intézmények

egy-egy bemutatkozó műsorát lehetett megnézni. A
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola diákjai saját
iskolai indulójuk mellett több énekszámmal is szórakoztatták a jelenlévőket. A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, valamint az Abigél Többcélú Intézmény táncosai varázsolták el a nézőket. A Balásházy János Gyakorló Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium tanulói humoros jelenetet
adtak elő. A „jövő varrónői” rögtönzött divatbemutatót tartottak saját tervezésű ruháikból. Ezután a Debreceni TISZK központi képzőhelyére látogattunk, hol
tájékoztatást kaptunk az intézményről.
A diákok közel 3500m2-en, 80 db oktatási és
multifunkciós helyen sajátíthatják el a szakmai ismereteket, melyek a legmodernebb gépekkel és berendezésekkel vannak felszerelve. Az egyidejűleg 350 fő befogadására alkalmas épület új csúcstechnológiás képzőközpontot teremtett a régió szakképzésében.

VÁROSI KARÁCSOY
BIHARKERESZTES VÁROSI SPORTCSAR
PORTCSARNOK 2011. DECEMBER 19. 16.00 ÓRA
SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, MARGARÉTA CSOPORT
„KARÁCSONYI CSENGŐ” CÍMŰ MŰSORA
BOCSKAI ISTVÁN OKTATÁSI KÖZPONT DIÁKJAINAK
„KARÁCSONYI FÉNYEK, GYERMEKKORI ÁLMOK” CÍMŰ MŰSORA
GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI ZENETANSZAKOS TANULÓINAK
„KARÁCSONY ÜNNEPÉN….” CÍMŰ MŰSORA
FEHÉR MÁLYVA HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
„CSILLAG GYULLAD MAGAS ÉGEN...” CÍMŰ MŰSORA

„ALFÖLDI BETLEHEMES”
SZEREDÁS NÉPZENEI EGYÜTTES MŰSORA
ADVENTBEN ÉS KARÁCSONYKOR HIRDETNI A KIS JÉZUS ÉS A FÉNY SZÜLETÉSÉT.

Sportos Napot Biharkeresztes!
Október 8-án már 5. alkalommal került megrendezésre
a Molnár György Sportnap. Dr. Molnár Miklós köszöntőjében elmondta, megtiszteltetés számára, hogy
családjával, édesanyjával részt vehetnek ezen a rendezvényen. Örömmel tölti el az, hogy értéket láthat
kibontakozni az édesapjáról elnevezett sportnapon.
A nap folyamán hat csapat barátságos kézilabda mérkőzéseit izgulhatták végig a nézők.
A Molnár család, hogy még emlékezetesebbé tegye a
fiatal iskolások, sportolók számára ezt a napot, egy
ösztöndíj programot is indított.

Mostantól minden évben két fiú és két lány kiemelkedő sportteljesítményüknek köszönhetően, - akik hírnevet hoznak Biharkeresztes városának, iskolájuknak-,
készpénztámogatást kapnak.
Érdemes tehát minden iskolás számára versenyezni a
díjért, hisz anyagi támogatás mellett az eszmei érték is
büszkeséget hozhat a legügyesebbeknek.
A díj "üzenete” - SPORTOLNI JÓ !
Bízunk benne, hogy a jövőben sok - sok egészséges,
mosolygós arcot, még több büszke sportolót látunk itt
Biharkeresztesen kisiskolásoktól a középiskolásokig,
baráti csapatoktól az öregfiúkig.

5. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
Ünnepeltünk

2011. október 21-én a Hősök terén a Díszkút ünnepélyes átadására került sor.
A közösség összefogó erejének nagyságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a „Közalapítvány
Biharkeresztes Városért” felhívásra sokan adakoztak.
Ennek eredményeképpen készült el az artézi kút. Barabás Ferenc polgármester úr méltatta az előkészítők, az
adakozók és a kivitelezők munkáját.
A Református Egyház részéről Nagy Zsolt esperes
áldotta meg a kutat, majd a Római Katolikus Egyház
részéről Márku János plébános szentelte fel.
Far Kristóf az erre az alkalomra íródott „Kútavatásra”
című verset adta elő.
Az esemény ünnepi megemlékezéssel folytatódott: az
1956. évi Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulójára, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltására emlékeztünk.
Ünnepi beszédében Dr Vitányi István országgyűlési
képviselő méltatta a történelmi eseményt.
Ezt követően „Emberek vagyunk, újra magyarok!”
címmel a BIOK diákjai adtak ünnepi műsort.
A megemlékezés koszorúzással zárult.
Október 23-án ünnepi istentiszteleten hajtottak fejet a
mártír hősöknek.

Nagy Zoltánné: Kútavatásra
Varázsvesszők vezessék a kutatók ujját,
Hogy megtalálják végre a források útját.
Éltető víz fölé kis kutat emeltek,
Áldásos vizének új imát szenteltek.
Emlékeznek régi kutak kávájára,
Korsóval jött lányok vidám kacajára.
Jószág gyarapodott kútnak italából,
Mindenki részesült egyformán javából.
Akarták, szomjazták régóta e vizet,
Mely sok áldozatért friss nedűvel fizet.
Szomjadat, ha oltod, kannád csurig tele,
Eszedbe jut-e, kútásók éneke?
Vándor, ki megpihensz egy forró délután,
Ne feledd: e forrás éltető kánaán.
Üdíti lelkedet, nyugtatja testedet,
Frissíti életed, védi egészséged.
Légy gondos, te szomjazó!
Ne pazarold vizét!
Hadd élvezze még sok ember
Hűsítő szép ízét!
Adj helyet másnak is!
Töltse meg kulacsát!
S élvezze kis kutunk folyékony mosolyát!
Térj vissza másokkal!
Dicsérj minden napot,
Mely új kutakat, s tiszta vizet adott!
Dicsérj összefogást, mely lerakta kövét!
Dicsérd a mi vizünk gyógyító erejét!

Bemutatkozik
a Román Kisebbségi Önkormányzat
2010. októberében alakult meg Biharkeresztesen a
Román Kisebbségi Önkormányzat, mely a Biharkeresztesen élő román kisebbségi közösség érdekének
védelmére és képviseletére, a kisebbségi közügyek
önálló intézésére jött létre.
Célunk: A román kisebbséghez tartozó Biharkeresztesen élő emberek kisebbségi önazonosságának megőrzése, ápolása; tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése
és átörökítése. A román nyelv igény szerinti gyakorlása.
Az elmúlt évben szerény lehetőségeinkhez mérten és
részt vettünk a város intézményeinek rendezvényein és
támogattuk azokat.
Nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani Biharkeresztes Város Önkormányzatával, köszönjük a részünkre
nyújtott segítséget, munkánk támogatását.

Az elmúlt egy év történései:
Tavaly decemberben a városi Önkormányzattal és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen vállaltuk
egy szerény csomag eljuttatását az iskolás és az óvodás
gyerekek részére.
Ez év februárjában Pocsajban vettünk részt a helyi
Román Kisebbségi Önkormányzat szervezésében megtartott „Csigacsináló”-n. Erre a programra elkísért bennünket a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület, akik munkájukkal és dalos jó kedvükkel
voltak segítségünkre. A közel 30 kg csigatésztát a márciusban megrendezésre kerülő Vőfély –Találkozóra
készítettük el. A találkozón Biharkeresztesről közel 20
ember képviseltette magát. Lehetőséget biztosított ez a
két program az ismerkedésre, kapcsolatok kiépítésére a
kisebbségi önkormányzatok között, továbbá lehetőséget biztosított a román nyelv gyakorlására és hagyományápolásra.
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Tagjaink között vannak a sportot kedvelő, művelő emberek, akik fontosnak tartják a fiatal generáció egészséges életmódjának, a szabadidő hasznos eltöltésének
segítését. Ezzel a megfontolással neveztünk tavasszal a
Pocsajban megrendezésre kerülő Tanaszi kupára, ahol
a 7-8. osztályos fiúk 3. helyezést értek el. Köszönetet
mondunk Kiss Lajos pedagógusnak, aki összefogta,
felkészítette és elkísérte a fiúkat. Ennek a találkozónak
szeptemberben volt a folytatása az ugyancsak
Pocsajban megrendezésre kerülő Barátság- Kupa,
ahonnan már a második helyezést hoztuk el.
Augusztus 06-án 28-fő részvételével Ópusztaszerre, a
Nemzeti Történeti Emlékparkba szerveztünk kirándulást. Az Emlékpark megtekintése mellett a Dinnyefesztiválon vettünk részt, ahol dinnyeevő verseny, dinnyelekvár kóstolgató részesei lehettünk, megcsodálhattuk
az ügyes kezű „dinnyefaragó” mesterek remekműveit,
közben népi zenekarok koncertjeit hallgattuk meg.
December 17-én du. 15 órától várunk mindenkit sok
szeretettel a Román Kisebbségi Önkormányzat által
megrendezésre kerülő Adventi Játszó - Házba. Helyszín: Városi Művelődési Ház. Kicsiknek és nagyoknak
szeretnénk segítséget nyújtani a karácsonyi előkészüle-

tekhez. A gyerekek részére biztosítjuk újszerű technikák kipróbálását, a szabadidő hasznos eltöltését, a felnőtteknek lehetőséget kínálunk egy kellemes beszélgetésre.
Távolabbi terveink között szerepel segítséget nyújtani
egy román nyelvtanfolyam megszervezéséhez.
A város valamennyi lakosa részére Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog
Új esztendőt kívánunk!
Biharkeresztesi Román Kisebbségi Önkormányzat

BOCSKAI ISTVÁN OKTATÁSI KÖZPONT HÍREI
A közelgő ünnepek alkalmából városunk minden lakójának kellemes, békés,
ajándékkal teli karácsonyt; és sikerekben gazdag, eredményes új évet kívánnak a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói és diákjai!

Méltóképpen megemlékeztünk
nemzeti ünnepeinkről: október 6-áról, október 23-áról,
névadónkról, Bocskai Istvánról

Sok 7-8. osztályos tanulónk kapcsolódott be az
Útravaló-Macika Ösztöndíjprogramba.

8. osztályosaink közül az érdeklődők bekapcsolódtak az Arany János Gimnázium levelezős versenyébe.

A 4. osztályosok Magyarhomorogon voltak
osztálykiránduláson.

Iskolánk tanulói színvonalas műsorral kedveskedtek az Idősek napján résztvevőknek.

A környezetvédelem tudatosítása, környezetünk szebbé tétele érdekében az idén ősszel is meghirdettük a papírgyűjtési akciót, melyben minden osztályunk részt vett.

Az 1. osztályosok nyílt napon mutatták meg,
hogy milyen sok mindent megtanultak már, amióta
iskolások lettek.

A nagykereki területi mese- és mondamondó
versenyen iskolánkból Átyim Noémi, Nagy Judit, Kiss
Tifani, Szarvas Ferenc és Varga Erik vett részt. Judit
második helyezést ért el. Felkészítő tanárok:
Hodosánné Juhász Mária, Nagyné Jankó Judith,
Nagyné Kiss Emília, Nagy Zoltánné.

Gratulálunk nekik!

A 8. osztályosok Debrecenben a Lovardában
vettek részt a „Szelet a vitorlába!” pályaválasztási kiállításon, és megnézték az Alföld TISZK-et is.

Az első osztályosaink nagyon jó hangulatú
játékos délelőttöt töltöttek a sportcsarnokban, majd
Bojton az elsős avató részeként. December 8-án
Nagykerekiben folytatódik a játékos ismerkedés iskolánk sáljáért és nyakkendőjéért.

Szakmai napunkon a téma a tehetséggondozás
volt, melyre kiemelt figyelmet fordítunk a jövőben
még inkább, mint eddig, hiszen Tehetségpont regisztrációnk folyamatban van.

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

A téli szünet 2011. december 22-től 2011. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011.
december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2012. január 3. („B” hét kedd).
Dani Béla Péter mb. igazgató
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Kirándulás az óvodával

Egy szép őszi napon meglepetés várt ránk. Busszal
mentünk kirándulni Magyarhomorogra. Óvónéni és
óvodások is jöttek velünk.
Az arborétum kapujában Feri bácsi várt ránk. Körbevezetett bennünket. Minden fáról, bokorról történetet
mondott el. Több mint ötszáz féle fa, bokor található
itt. Külföldi országokból is hoztak ide növényeket.
Megfigyelik, hogyan alkalmazkodnak az itteni éghaj-

Bocskai-bál
A Bocskai István Oktatási Központ középiskolai intézményegysége november 19-én rendezte meg hagyományos bálját. Ez volt a 18. Bocskai-bál, mely az
est szervezettségén is tetten érhető volt. Az előkészületek már szeptemberben elkezdődtek, de a munka oroszlán része a bál előtti hetekre maradt. Sok-sok pedagógus és diák egész héten át tartó összehangolt munkájának eredményei voltak a szemet gyönyörködtető dekorációk. Az ízletes és bőséges vacsorát a Fábián Mester
Konyhája dolgozói készítették, míg a hangulatfelelős a
Vegas zenekar volt.
A 340 bálozó már este 10 órára fergeteges hangulatot
teremtett, melyet csak fokozott az est sztárvendége, az
Mc.Hawer és a Teknő. Az éjféli tombolasorsolás után
hajnalig tartó tánccal zárult a bál.
A bevételt az intézmény rendvédelmi tagozatának felszerelés bővítésére használjuk fel, olyan eszközökre,
melyekkel az önvédelmi képzés hatékonyságát tudjuk
növelni.
Az intézmény vezetősége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik pénzbeli adományukkal vagy tombolatárgy-felajánlásaikkal, részvételükkel, munkájukkal
hozzájárultak a bál sikeréhez:

Felnőtté válás első lépcsője
Számunkra a szalagtűző nagyon emlékezetes nap volt.
Hónapokig készültünk rá. Már szeptemberben megkezdtük a táncpróbákat, amin mindenki jól érezte magát. A tánctanárnő nagyon segítőkész volt. Egy informatika tanárunk gitár kíséretével segített minket az
éneklésben.
2011.11.12-én elérkezett a nagy nap. Reggeltől készülődtünk és nagy lázban voltunk, hogy minden tökéletes
legyen, de talán a lányok izgultak a legjobban hajuk,
sminkjük és táncprodukciójuk miatt. Két tánccal álltunk elő: az első angol keringő volt, melyen mindhárom végzős osztály együtt táncolt, a második pedig egy
modern showtánc volt, amit a 12/A osztály nyolc tanulója mutatott be.

lathoz. Ritka, védett növények. Az ősfenyő tetszett a
legjobban, aminek párhuzamosan helyezkednek el az
erei. Ezt a kertet Feri bácsiék tervezték. Szép csendes
hely, gyönyörű látvány. Jó volt, hogy egyedül, kiscsoportban is nézelődhettünk. Szép leveleket gyűjtöttünk.
Miután mindent megnéztünk, elmentünk a játszótérre
is. Jót játszottunk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Elmondta: a 4.a osztály
Lejegyezte: Mohácsi Attila
Barabás Ferenc Polgármester Úr, Kubinyiné Szilágyi
Mária, Biharkeresztes Város Önkormányzata, HajdúBihar Megyei Önkormányzat elnöke, Tömb Kft,
Lupócz János, Pannon Guard Kft, Nagy István és felesége, Csorba György (Bella Costa étterem), Vajnáné
Kósa Mária, Dínó Bababolt, Csomós Alexandra, Dézsi
Sándor és családja, 12. B osztály, 9. A osztály, Tóthné
Katona Mária, Kiss Sándor, Kutas 95 Zrt., Dani Béla
és felesége, Kovácsné Kulcsár Judit, Bocskai István
Általános Iskola, 11. A osztály, Buti Zoltán és családja,
Buka Gyula és családja, Nagyné Kovács Judit, Móra
Éva, Szabó Szabolcs, Szabó Zoltánné, Tóth András és
családja, Halász Béláné, 11. C osztály, 12. A osztály,
10. A osztály, Kőhegyi Ferencné, Kőhegyi Ferenc,
Pálfi Veronika, 9. B osztály, Balkusné Ronyecz Júlia,
Litvai Mihály, Botlik Károly, Szivárvány Óvoda,
Pércsi Sándor és családja, Németh Ernő és családja,
Nagy Barnabás és családja, Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola, Marozsiné Molnár Margit és családja, Dia Virágkötészet, Román Kisebbségi Önkormányzat, Gállné Verő Judit, Cservenka Vilmos, Rita
Óra-ékszer Kereskedés Berettyóújfalu, László Tibor.
Külön köszönet Varga Józsefné Évikének, Szabó Ilonának és Varga Évának a büfé működtetésében nyújtott
segítségéért.
Tóth András
intézményegység-vezető
Egy órára kellett megjelennünk és ekkor már mindenki
készen állt a fotózásra. Berettyóújfaluból jött hozzánk
a fotós, aki szükség és igény szerint készített rólunk
fényképeket. Nagyon élveztük a fotózást. Majd a szalagtűző kezdete előtt elpróbáltuk táncainkat. Lassan
elérkezett az öt óra...
Sorban érkeztek vendégeink és mi egyre jobban izgultunk. Tóth András igazgató úr egy szép beszéddel nyitotta meg szalagtűző ünnepségünket. Majd feltűzte a
szalagot az osztályfőnököknek, ők pedig a diákoknak.
Ezután gyertyafénynél énekeltünk vendégeinknek,
majd kivonultunk. Ünnepségünk második felét angol
keringővel nyitottuk, majd a showtánc következett. Az
angol keringőt a végén megismételtük.
A szalagavató ünnepség zárásaként a diákok felkérték
szüleiket, hozzátartozóikat egy táncra. Ez a nap az
érettségire való felkészülés kezdetét jelentette számunkra.
Szabó Éva 12.a osztályos tanuló
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Egy délután Ady városában

Budapesten jártunk...

Egy hétfői délután a kollégistákkal kirándulni mentünk
Nagyváradra, amit izgatottan vártunk.
Ezt jó alkalomnak találtuk, hogy a kollégiumon kívül is
ismerkedjünk egymással, és közösen fedezzük fel
Nagyváradot az idegenvezetőnkkel és a tanárainkkal.
Megnéztük a nagyváradi várat, de sajnos rekonstruálás
miatt több rész is le volt zárva. A vár környékével is
megismerkedhettünk. Ezután a Körös parthoz mentünk. A folyó partján tettünk egy kis sétát, majd a sétálóutcát is végigjártuk. Az idő nagyon borús volt, de ez
a jó hangulaton nem változtatott. Legjobban a nagyváradi gimnáziumra voltunk kíváncsiak. Sajnos mire
odaértünk az ottani tanulók nagy része már elhagyta az
iskolát. Az igazgatónő röviden elmondta nekünk az
iskola történetét és betekintést nyerhettünk a közösség
életébe is. A kollégiumot is megtekinthettük. Ezután
sétáltunk még egy kicsit, de sajnos az idő gyorsan eltelt, és vissza kellett induljunk Biharkeresztesre. Nagyon elfáradtunk, de maradtunk volna még.
Remélem, hogy lesz még alkalmunk közösen kirándulni, és az is ilyen jól fog sikerülni.
Hegedűs Henrietta 11. A osztályos tanuló

Reggel az 5 órási vonattal indultunk el a KeletiPályaudvarra. 9 órára értünk fel Pestre. Először a Csodák
Palotáját tekinthettük meg, ahol egy fizikai előadást láttunk az elektromossággal kapcsolatban. Miután ezt végig
néztük, ki lehetett próbálni a játékokat. Elég sok időt
tölthettünk itt, amit mindenki nagyon élvezett. Ezután
útnak indultunk a Hadtörténelmi Múzeum felé. Míg odaértünk több érdekességet is láthattunk, mint például a
Mátyás templom, Sándor-palota. Rengeteget kellett lépcsőznünk, de megérte, mert jól elbohóckodtunk. Végül
megérkeztünk a múzeumba. A fiúkat jobban érdekelte a
múzeum, mint a lányokat. Itt leginkább katonai felszerelések voltak, például: fegyver, lőszerek, ágyú, MIG 15-ös
repülőgép. Hamar végeztünk, és elindultunk a vasútállomás felé. Átsétáltunk a Lánchídon, ahonnan nagyon szép
volt a kilátás. Láttunk hajókat és vadkacsákat. Volt egy
kis szabadidőnk, amit csavargással töltöttünk el az Aréna
Plázában. A fiúk billiárdoztak, a lányok pedig
shoppingoltak. Letelt a szabadidőnk, és jött a vonat. A
hazafelé út is jól telt el a vonaton, attól függetlenül, hogy
fáradtak voltunk. Este 10 órára értünk vissza
Biharkeresztesre. Akik nem vettek részt a kiránduláson az
osztályból, azok bánhatják, mert kimaradtak egy fantasztikus élményből!!
Szathmári Szabina-Székely Dzsenifer
10/b osztályos tanulók

JOINT EDUCATIONAL DEVELOPMENT
HURO 0901/089.2.3.1

árd Ft keretösszegű Tehetséghidak Program, az iskolai
tehetséggondozás tervezett 1.14 milliárdos támogatása,
valamint a Nemzeti Tehetség Alapba befolyó összegek
segítik a tehetségeket.
A hálózatba kerülés feltétele a Tehetségpont regisztrációja, amelyekben meg kell fogalmaznia küldetését. A
szakmai fejlődést a Magyar Géniusz Program keretében megszervezett (szakmai) továbbképzések biztosítják, amelyeken az elmúlt 2 év során közel 4 ezer pedagógus vett részt.
Fő célként, a Tehetségpontok a hatékony, személyre
szabott segítségadást jelölik meg a tehetség felismerésében és kibontakoztatásában.
Napjainkban különösen kiemelt feladat a tehetségígéretes tanulók kiválasztása és fejlesztése.
Érdemes figyelni az intellektuális képességek mellett a
kreatív tehetségekre utaló jegyekre.
Nem kétséges, hogy olyan differenciálásokra, fejlesztésekre van szükség, amelyek a tehetségesek sajátos tanulási stílusához igazodnak és rugalmas szervezési
megoldásokat biztosítanak.
Olyan tapasztalatszerzési lehetőségeket kell megteremteni, amelyek túlmutatnak a normál tanterven, figyelembe veszik a tanulók speciális érdeklődését, a tanulók által preferált tanulási stílusokat.
Mező Ferenc, a tanulást információfeldolgozási folyamatnak tekintő IPOO-modellre épülő tanulásfejlesztő
programot jelentetett meg. Előadásaiban erről is szólt.
Kifejezetten a tanulásfejlesztés gyakorlati tapasztalatai,
empirikus kutatása alapján formálódott meg a tanulás
IPOO-modellje.

Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013
Biharkeresztesen november 22-én került sor a JOINT
EDUCATIONAL DEVELOPMENT című projekt
újabb hazai rendezvényére. Biharkeresztes Város Önkormányzata „Tanítási Módszerek” címmel szemináriumot szervezett a körösgyéresi és biharkeresztesi pedagógusok részére. A meghívott előadók a tehetséggondozás témájú előadások mellett bemutattak új tanulástechnikai módszereket is.
„ Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és azt a valamit bármi áron el kell érnünk.”
/Marie Curie/

Tehetséggondozás a közoktatásban
Közel 650 olyan intézmény szerepel Magyarország
Tehetségtérképén, amelyekhez a tehetséges fiatalok
fordulhatnak.
Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségépítő
Tanács kezdeményezte, amelyek az Országgyűlés által
elfogadott, 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Program
megvalósításának legfőbb bázisai.
A Tehetségpontok jelentős része nyert el tehetséggondozásra fordítható támogatásokat a Magyar Géniusz
Programban, valamint a Nemzeti Tehetség Alap pályázatain. Újabb támogatások: a 2012-ben induló 2 milli-
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A modell lényege: Ha a tanulást információkkal való
műveletek folyamatának tekintjük, akkor ez azt jelenti,
hogy az információkezelés következő fázisait kell végigjárnunk (alkalmanként visszatérve egy korábbi fázishoz):
1. információgyűjtés (imput); 2.információfeldolgozás
(process); 3.információ alkalmazás, felhasználás (output) és a 4. az előzőek hatásfokát meghatározó tanulásszervezés (organizáció).
A tanulás ezek szerint definiálható az információkezelés fázisainak eredményeként.
Mindegyik fázis sajátos ismeretek, képességek és módszerek bázisára épül. Ezeknek az alapoknak az aktuális
tanulási helyzettel való kölcsönhatása alapvetően befolyásolhatja a tanulás sikeres vagy sikertelen voltát. Az
IPOO-modell alapján szervezett program célja olyan
önálló tanulási módszerek átadása, melyek révén alkotó tanulás mehet végbe. Ennek eredménye pedig az,
hogy az információk kreatív gyűjtése, feldolgozása és
alkalmazása révén kedvező módon vonul fel a tanulás
bemeneti (imput) és kimeneti (output) fázisainak
egyensúlya: sokkal többet fog tudni a tanuló a tanulást
követően, mint amennyi információt felvett.
A „Tanulási stratégiák fejlesztése az IPOO-modell
alapján” hasznos segítség miden gyakorló pedagógusnak.
Herbály Imre történelemtanár és Szabóné Kiss Edit
biológia-földrajz szakos tanár a Medgyessy Ferenc

Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában folyó
tehetséggondozási stúdiumokra hívta fel a figyelmet.
Míg Herbály Imre a történelemórákon felhasználható
szemléltetési lehetőségekről, a filmek fakultáción történő elemző felhasználásáról szólt, addig Szabóné Kiss
Edit a természettudományos tantárgyakban rejlő tehetségfejlesztésről szólt.
A kiválasztott témák lehetőséget biztosítanak az előzetes tapasztalatok gyűjtésére, ezek értelmezésére, mérésekre, egyszerű eszközök használatára, kísérletek beállítására; összefüggések; ok-okozati kapcsolatok feltárására. A könyvtár és az internethasználat, valamint az
előadások készítésének széles skáláját fel lehet vonultatni. Ajánlják a hipotézisek vizsgálatát kísérletek segítségével.
A „Tudományos tanácskozások” a kisebb csoportokban folyó szekcióülések különösen jó lehetőséget kínálnak egy-egy téma alapos megtárgyalására, s azért is
érdekesek, mert az életből merített problémák megoldására teszik a hangsúlyt.
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2012/2013-as tanévben hat évfolyamos
tehetséggondozó gimnáziumi képzést indít. Mivel egyre inkább a szakmai érdeklődés középpontjába kerül a
tehetséggondozás, tanácsos, hogy megismerjük azokat
a már működő jó gyakorlatokat, amelyeket beépíthetünk munkánkba.

Gárdonyis Hírek

2.o.; Teremi Anna 2.o.; Balogh Vivien 3.o.; Beregi
Dorina 4.

Az elmúlt időszakban a következő versenyeken vettek
részt tanulóink:
2011. október 28-án XV. alkalommal rendezték meg a
Református Iskolák Országos Tanulmányi versenyét
Debrecenben. Ezúttal 32 iskola 487 versenyzője mérte
össze tudását.

Advent időszakába értünk. Ilyenkor lélekben felkészülünk, hogy a közelgő ünnephez méltóvá válhassunk.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeinkre.
2011. december 11. 17 óra: Református Gyülekezeti
terem: Családi adventi kézműves foglakozás
2011. december 18. 10 óra: Református Templom:
Zenetanszakos növendékeink karácsonyi koncertje
2011. december 24. 15 óra: Református Templom:
Ünnepi Istentisztelet az intézmény tanulóinak szolgálatával

Eredmények:
Komplex anyanyelvi vetélkedő 2. osztály:
Dézsi Eszter és Kereki Nándor 7. helyezés
Felkészítő pedagógus: Széchenyiné Maár Anikó
Bibliaismereti vetélkedő 3.-4. osztály:
Török Péter és Kulcsár Kevin 8. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csizmadia Tibor
Rajz 3.-4. osztály:
Szőke Eszter és Rácz Csegő
Felkészítő tanár: Venyigéné Vad Anikó
A kunhegyesi Református Általános Iskola IX. alkalommal rendezte meg Adventi Szavaló- és Dicséreténeklő versenyét az ország református iskoláinak körében.
A versenyen az alábbi tanulóink vettek részt:
Semlyényi Zita 1.o.; Rácz Kelen 1.o.; Dézsi Eszter

Elindul újra a mese!
Karácsony készül, emberek!
Fényt porzik gyémánt szekere! Szépek és tiszták legyetek!
Minden csillag egy kereke!
Súroljátok föl lelketek,
Ezeregy angyal száll vele!
csillogtassátok kedvetek,
Jön, emberek, jön, jön az égből legyetek újra gyermekek
Isten szekerén a mese!
hogy emberek lehessetek!
Wass Albert: Karácsonyi versek II.

A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és
AMI minden dolgozója és tanulója nevében Istentől
megáldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt
kívánok:
Gáll Sándorné mb.ig.
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A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde hírei
A 2011-2012 nevelési év bővelkedik óvodai programokban.
Szeptemberben a nagycsoportosok városunk idős
lakosait köszöntötték.
Október hónapban Szüreti mulatságot rendeztünk az
óvodában. Az óvó nénik és a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület közös népdalcsokra, a
Hinta –Palinta együttes zenés előadása, a játékos feladatok, és a táncház volt a garancia a vidám hangulatra. A szüret nem múlhat el préselés, must készítése
nélkül. Ebben már második éve volt segítségünkre egy
lelkes nagypapa Fülöp Zoltán, akinek köszönjük szépen, hogy velünk töltötte a délelőttöt és türelmesen
segítette a gyerekeket.
November hónapban az Együtt- Könnyebb pályázat
keretén belül lehetőségünk volt 27 nagycsoportos gyerekkel egy kiállítással egybekötött múzeumpedagógiai
foglalkozáson részt venni, Debrecenben a MODEMben. György Gabriella és Jahoda Réka múzeumpedagógusok vezetésével először a színeket elrabló manók
nyomába eredtünk. A manók nyomait követve bejártuk
a kiállítást, majd a festményekről, kiállított tárgyakról
színeket gyűjtöttünk. Miután kiderült milyen színeket
csentek el a huncut manók, minden gyereknek lehetősége volt a műteremben saját elképzelése alapján kifesteni a kiállító teremben megtekintett egyik kép feketefehér másolatát. A gyerekek nagy büszkeséggel hozták
haza remekműveiket.
November hónapban részvettünk a Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület Születésnapi Gála műsorán. A
Teknőc csoport „Menjünk a fonóba” játékfűzésével
gazdagította az est programját.
December 03-án került megrendezésre a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Jótékonysági Bálja. Szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak, aki munkájukkal,
vagy felajánlásukkal segítettek bennünket
Támogatóink voltak:
Barabás Ferenc Polgármester Úr, Barabásné Dobos Katalin, Kubinyiné Szilágyi Mária, Kubinyi György, Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala, Dani Béla Péter,
Daniné Farkas Anikó, Zsilinyi László, Zsilinyiné Tóth
Ágnes, Gyökös Zoltán, Gyökösné Gazsó Enikő, Jován
János, Nagy Barnabás, Nagyné Nagy Marianna, Nagy
Zsolt, Nagy Zsoltné, Biharkeresztesi Román Kisebbségi
Önkormányzat, Nagy István és felesége, Vajna Károly,
Vajnáné Kósa Mária, Szabó Szabolcs és cs., Tóth László
és cs., Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Romhányi Ferenc, Marozsi Sándor, Marozsiné
Molnár Margit, Gárdonyi Zoltán Református Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény,
Seresné Kovács Anna és cs., Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Nagykereki Tagóvoda, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bojti Tagóvoda, Szabó Annamária, Kiss Sándor,Bocskai István Oktatási Központ: Bocskai István
Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium,
Tóth András, Szabó Zoltánné, Bocskai István Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Kulcsárné
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Kovács Judit, Virág Attila-Sörpark Kft, Biharkeresztesi
Egyesített Szociális Intézmények, Sárvári Kálmánné,
Móra Éva, Móra Tibor, Már Lajos, Sváb –Gasztro Kft.,
Berettyótej Kft., Varga László, Bobajka Kft., Bihar
Security – Mogyorós János, Oláh Györgyné, Szűcs
Andrásné, Németh Ernő és családja, Németh Judit, Kőhegyi Ferencné, Kőhegyi Ferenc, Euronics Biharkeresztes,
Balogh Géza, Balogh Gézáné, Pásztor Sándorné, Barta
Attila és családja, Mezei -Vill. Kft, Ványa Csaba,
Csengeri Zsuzsa, Városi Művelődési Ház, Nagy Zsigmond, Ártándi Privát Bolt, Átyinné Pénzes Emília,Város
Gazdálkodási KHT, Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Varga Ernő, Mári Sándorné, Sárréti Népi
Együttes Püspökladány, Kiss Attiláné, Kovácsné Balogh
Tünde, Dia Virágkötészet, Pataki Sándor
Maci csoport:
Tóth Andrásné, Csaláné Barta Csilla, Csala Lajos, TokosFejes Béla, Semjéni Zsoltné, Gonda Istvánné, Venyigéné
Papp Rita, Kovács Attiláné, Lovas Anikó, Tóthné Varga
Judit, Dobi Péter, Dézsiné Nagy Mónika, Átyin Imre,
Erdelyiné Tóth Gabriella
Törpike csoport:
Fábián Zoltán és cs., Nagy Zoltán és cs., Fekete Géza és
cs., Gonda István és cs., Mészáros József és cs., Szabados
Imréné és cs., Rostás Tibor és cs., Rostás Kálmán és cs.,
Madarász András és cs., Varga Róbert és cs., Kocsis Miklós és cs., Sali László és cs., Sarkadi Sándor és cs., Tordai
Józsefné és cs.
Teknőc csoport:
Kissné Szabó Ildikó, Tóth Mónika, Vajda István, Gálné
Verő Judit, Tarsoly Orsolya, Tarsoly László, Fülöpné
Máté Tímea, Papp Katalin, Papp Attila, Horváthné Nyéki
Judit, Horváth Csaba, Petőné Kiss Éva, Pető Csaba, Polyák Iván és cs., Kulcsárné Balogh Mónika, Szabó Orsolya, Tóthné Pataki Edina, Tóth Zsolt, Haszon Béla, Dávid Győző, Ráczné Csorba Éva, Szabó István,Balogh
Margit,
Katica csoport:
Saliné Karácsony Hajnalka, Czeglédi Gábor, Czégényi
Ferenc, Glökner Stefán, Semjéni Zsolt, Mezei Irén, Rácz
István, Magyari Györgyné, Árgyilán Imréné, Kiss
Sándorné
Margaréta csoport:
Szabó Leventéné, Fábián Zoltán, Szónyáné Antal Henriett, Szabácsikné Kiss Anett, Szabácsik Józsefné, Csomortány Emőke, Kériné Dani Annamária, Fónyad
Ferencné, Szabó Zoltán, Balogh Margit, Tóth Annamária, Magyariné Dorogi Julianna, Mohácsi Sándor
Bölcsőde:
Beregi Zoltán és cs., Pelbárt Lajos és cs., Burai Zoltánné,
Bíróné Papp Szilvia, Lakatosné Sipos Diána, Kériné Dani
Annamária, Holopovicsné Kristóf Erika, Kerek Andrásné,
Butiné Fekete Gréta, Dózsáné Bak Tünde

Külön köszönetet mondunk Jován Jánosnak, aki vállalta munkatársaival a vacsora felszolgálását és a büfé
működtetését.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá azoknak a szülőknek, akik a műsoron való részvétellel támogatták rendezvényünket és lehetővé tették a csoportok fellépését,
segítségünkre voltak a teremrendezésében.
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Ezúton szeretnénk megköszönni Seresné Kovács Annának és az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány elnökének, Móra Tibornak az Alapítványunkért
végzett egész éves önzetlen munkájukat.
Kérünk mindenkit lehetősége szerint, támogassa
alapítványunkat a befizetett adó egy 1 %-nak felajánlásával.
Név: Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány
Adószám: 18545128-1-09
December 5-én a „Mikulás küldöttei”, a negyedik osztályos gyerekek látogattak el a nagycsoportosokhoz.
Versekkel, dalokkal és ötletes ajándékkal kedveskedtek
az óvodásoknak. Cserébe finom óvodai teát, tízórait,
táncot, találós kérdéseket és jó hangulatot kaptak.

Motoros
évértékelő

A Keresztesi Lovagok Motoros Egyesület november
12-én tartotta szokásos évadzáró rendezvényét, és így
egyben idén lett 3 éves a csapat. A rendezvény lebonyolítására a Borsa Ételbárban került sor, közel negyven résztvevővel. A megbeszélés után egy nagyon
finom marhalábszár pörkölttel csillapítottuk étvágyunkat. Egy évben egyszer ilyenkor történik meg az új
tagjelöltek felvétele is. Az idén ismét bővült a csapatunk taglétszáma öt fővel, így az egyesületünk 31-főre
duzzadt. Nagyon szívesen fogadunk mindenkit, aki
velünk akar tartani, legyen az egyesületi tag, vagy azon
kívüli személy, fiatal és idős egyaránt. Idén is igen sok
helyen megfordultunk, határon innen és túl
(Csíksomlyó - Dömös - Esztergom - Szlovákia,
Fogarasi-havasok stb.) Résztvettünk több meghívásos
rendezvényen is, falunapon, szüreti bálon, sportrendezvényen, sőt még egy kis focira is rá tudtuk venni
magunkat igen jó eredménnyel (2. helyezett). Jövőre is
tervezünk túrákat, és bővítjük ezt a kört, a kismotorosoknak is lesz lehetőségük, velük egy kategóriájú moKisebbségi Hírek
Tájékoztatom az olvasókat, hogy az
Észak Alföldi
Regionális Cigány Érdekvédelmi Szervezet elnöki kinevezésemről lemondtam.
Lemondásomban több okot vélek megjegyezni. Nem
tartom elfogadhatónak, hogy a kisebbségek parlamenti
képviselete jelenleg sem megoldott.
A cigány foglalkoztatás- szervezők alkalmazása régiónkban csak minimális létszámmal működik. Ezt a szakmát
nagyon sok cigány származású munkavállaló tanulta ki,
ennek ellenére az önkormányzati intézményeknél és önkormányzatoknál nem állnak alkalmazásban. Ennek a
kérdésnek a kivizsgálására intézkedtem. A helyi kisebbség politikában nem tartom elfogadhatónak, hogy a helyi

Ebben a hónapban további két izgalmas program vár a
gyerekekre. December 6-án a Mikulás látogatását várjuk.
Megköszönjük Tóth Zsolt apukának, hogy immár negyedik alkalommal vállalta el ezt a nemes és felelősségteljes feladatot. A délelőtt folyamán a gyerekek az
Ákom-Bákom bábcsoport Mikulás a tyúkudvarban
előadását is megnézik. Az óvodai mikulás csomagon
kívül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ajándékát is
átvehetik a gyerekek a Mikulástól. Köszönjük szépen!
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Karácsonyi ünnepségét december 15-én tartjuk.
Kívánunk városunk minden lakójának Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet!
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde dolgozói
torokkal kirándulásokon részt venni. Nagyon sokan
kérdezték meg tőlünk, hogy lesz-e jövőre is Motoros
nap? Döntött az egyesületünk arról, hogy 2012. június
8-9-én megrendezésre kerül a III. Határok Nélküli Motoros és Családi Nap az ártándi tó-fürdőn. Bízunk abban, hogy úgy mint az idén, igen sok támogatást kapunk magánszemélyektől, intézményektől és vállalkozásoktól, hogy egy színvonalas és programokban gazdag rendezvényt tudjunk megvalósítani. Ami rajtunk
nem múlik, és már az idén elkezdtünk a fellépőkkel
egyeztetni. Természetesen az egyesület döntött arról is,
hogy a belépés jövőre is díjtalan lesz, és ezt így is szeretnénk megőrizni. Bízva a támogatókban reméljük,
hogy sikerülni is fog. Egyesületünk iránt egyre nagyobb az érdeklődés más motoros clubok, egyéb motorosok és önkormányzatok részéről is. Csapatunk megalakulása és működése óta egyre több fiatal és idősebb
motort szerető ember kapott kedvet a motorozáshoz, és
a csapatunkhoz való csatlakozáshoz. Így reméljük,
hogy jövőre is taglétszámunk bővüléséről, egy mögöttünk hagyott sikeres évről és több ezer km-ről számolhatunk be.
Ezúton ismét megköszönjük mindenkinek önzetlen
támogatását, mellyel más emberek boldogságához hozzájárultak ezekben a nehéz időkben.
Motoros üdvözlettel:
Harsányi Csaba (elnök)
Keresztesi Lovagok M.E.
CKÖ által lebonyolított rendezvényre nem hívják meg az
előző CKÖ elnökét, ill. helyettesét. Ezt azért tartom említésre méltónak, mert az általuk kapott több mint 800.000.Ft. feladatalapú támogatást többnyire az előző kisebbségi
önkormányzat pozitív munkájára kapta. Úgy gondolom,
hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetem, valamint a jelenlegi kisebbségpolitika miatt a fenti pozíciót nem kívánom betölteni.
A közgyűlésen kértem a társadalmi szervezet megszűntetését, melyet a Bíróság elfogadott. Egyben tájékoztatom a
lakosokat, hogy a Cigány Szervezetek Országos Szövetségének alelnökeként feladatomat továbbra is ellátom.
Mohácsi Géza
C.Sz.O.Sz. alelnöke
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A HBM. és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei Szövetségének Elnöksége által kiírt pályázaton 3. helyezést
ért el Szűcs Andrásné nyugdíjas óvónő.
Gratulálunk!
A LEMENŐ NAP ÉLTETŐ SUGARA
„Tanuljunk meg mosolyogni,
a mosolyban mágikus erő rejlik,
amíg az ember mosolyogni tud,
addig képes a további harcra,
és aki harcol, az győzhet is.”
(Marcus Aurelius)

„Amíg nem adod fel, addig legyőzhetetlen vagy.”
Ez a két idézet segített abban, hogy nyugdíjazásom
után bekövetkezett betegségemből felgyógyuljak, és
élni tudjam a megérdemelt nyugdíjas éveket immár
tizenhét éve.
- Boldogan emlékszem vissza gyerekkoromra, pedig
apa nélkül felnőni nem volt könnyű. Ezért most is
köszönetet mondok anyámnak, aki huszonhárom éve
már fentről figyel Ránk, hogy özvegyen nevelt két
kis árva gyermeket és a nehéz időszakban még diplomások is lettünk.
- Boldogan emlékszem a harmincnyolc évre, amit
aktívan dolgoztam az óvodában. Volt abban nagyon
küzdelmes év, de több volt az, ami örömet okozott,
mivel nagyon szerettem a szakmámban dolgozni.
Örömet okozott a sok gyermekzsivaj, sírás, nevetés.
Nagyon sok gyermekcsoport hagyta el az óvoda kapuját harmincnyolc év alatt.
- Boldog voltam, amikor munkámat „KIVÁLÓ KITÜNTETÉS”-sel jutalmazták. Jó érzéssel tölt el,

Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület híre
2011. október 17-én Vésztőn – ahol Bartók Béla az
1905-1906-os években elkezdte a népdalgyűjtést – a
Vass Lajos Népzenei Szövetség a „Hagyományos régiók – régiók hagyománya” elnevezésű minősítő regionális elődöntőjén vettünk részt.

Advent ideje a Gondviselés Házában
Immár 5. alkalommal rendeztük meg Adventi népművészeti kiállítás és vásár című rendezvényünket. Ismét
sok gyermek és felnőtt, idős és fiatal látogatott meg
bennünket. Sok szép tárgyat lehetett megtekinteni és
akár a karácsonyi ajándékot is be lehetett szerezni:
gyöngyből fűzött, valamint ezüst ékszerek, kerámiák,
fonott kosarak, könyvek, hímzések, szűrrátétesek, szövött termékek találhattak gazdára. A kiállított termékek
a Bihari Népművészeti Egyesület tagjainak, az intézmény dolgozóinak és hozzátartozóknak, valamint külsősöknek a keze alól kerültek ki.

amikor ötven-ötvenhárom éves felnőttek még emlékeznek rám, mint első pedagógusukra.
- Boldogan emlékszem férjemmel való megismerkedésünkre, fiatalságunkra. A közösen eltöltött negyvenkilenc évre. Volt abban nagyon sok öröm, boldogság,
de voltak nehéz időszakok is, amit ketten igyekeztünk leküzdeni.
- Boldogan emlékszem lányaim születésére, felcseperedésükre, gyermeki bemondásaikra. Ha felidézzük
őket, még ma is sokat nevetünk rajtuk.
- Boldogan emlékszem unokáim születésére: Hogy
babusgattam őket! A mama mindig a kedvükbe járt.
Ők is sok gyermekkori emléket őriznek rólam, rólunk.
- Éltető sugár életemben, hogy Népdalkört hozhattam
létre 1998-ban. A tizenhárom évből betegség miatt
több évet kihagytam, de jó érzés, hogy voltak, akik
tovább folytatták eredményesen. Éltető erő, hogy
egymásra figyelünk, közös név- és születésnapokat
tartunk.
- Éltető erő, hogy rendezvényeink sikeresek, munkánkat elismerés koronázza.
- Éltető erő, hogy még hetvenkét évesen is el tudok
menni kirándulni.
- Boldogsággal tölt el, hogy megkaphattam az
„ARANY OKLEVELET”.
- Öröm volt életemben, hogy az ötvenöt éves találkozón ott lehettem. Egymásnak örültünk, szinte ott
folytattuk, ahol 55 éve abba hagytuk. Igaz, hogy már
megöregedve, megőszülve, görnyedten, ráncosan, fájós lábbal, fájós derékkal, de vidám nevetéssel.
„Köszönök minden percet, napot, hetet, elmúlt évet”
Remélem lesz folytatása.
Röviden ennyi „A lemenő Nap éltető sugara”.
9 településről 19 előadó, illetve csoport mutatta be
műsorát, majd a műsorszámok értékelése, minősítése,
illetve szakmai konzultáció következett.
Nagy örömünkre Arany fokozattal minősítette a zsűri
előadásunkat, ezzel tovább juttatott a 2012 tavaszán
megrendezendő középdöntőbe.
Figyelembe véve a zsűri hozzáértő és segítő instrukcióit reméljük, hogy a középdöntőből is tovább tudunk
lépni az országos minősítő versenyre. Sok tanulással,
szorgalommal mindent meg is teszünk érte.
December 17-én szombaton tartjuk szokásos Családi
Napunkat, melyen a Karácsony közeledtével a hozzátartozókkal együtt töltünk el néhány kedves órát. Az
immár 73 bentlakóval működő intézményben egyre
nagyobb feladatot jelent a duzzadó létszám mellett a
programok szervezése. Most is kedves ünnepi műsorral
készülünk, hogy a lakók és dolgozók közösen szerezzenek meglepetést rég nem látott szeretteiknek.
Az Intézmény valamennyi lakója és dolgozója nevében
áldott Karácsot és boldog újévet kívánunk kedves
Mindnyájuknak!
Nagy Zsoltné intézményvezető
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UTÁNPÓTLÁS HELYZETE
ÉS EREDMÉNYEI
Amióta a felnőtt csapatunk magasabb – megyei I.o. –
osztályba került megnőtt az érdeklődés a gyermekek
körében a labdarúgás iránt. Ezt a megállapítást igazolja
az a tény, hogy míg előtte 4 utánpótlás csapatunk volt,
jelenleg 7 csapatot versenyeztetünk.
Az edzéseken való megjelenés példaértékű. – elvétve
találkozhatunk csak hiányzókkal- azok is igazoltan.
Ifjúsági és serdülő csapatunk bajnoki rendszerben versenyez, minden hétvégén van mérkőzés. A többi csapat
– U-7, U-9, U-11, U-13 pedig 6 alkalommal Bozsik
program szerint területi tornán vesz részt.
Eredményeink:
Ifjúsági 11. hely és azok, akik kivívták azt:
Rácz Sándor, Horváth Zoltán, Balogh Dávid, Nagy
Zoltán, Böröcz Norbert, Vajna Bence, Buka Ádám,
Kovács Szabolcs, Dúró Erik, Lovas Tamás, Eszenyi
Lajos, Mohácsi József, Boros Kálmán, Balogh Arnold,
Gál Tamás, Hodosán Tamás, Lovas Gábor, Boros Árpád
Edző: Madarász András
Serdülő 10. hely: Horváth Zoltán, Lőrinczi Tamás,
Fercsák László, Balogh Alex, Bodnár Bence, Barabás
Zoltán, Varga György, Molnár Gábor, Erős István,
Szalontai Alex, Budai Alex, Éles Ákos, Rostás Patrik,
Tolvaj Gergő, Horváth Márk, Szabó Márió, Rácz Róbert
Edző: Madarász András

U-13, 3. hely: Éles Ákos, Tolvaj Gergő, Szabó Gergő,
Fónyad Ferenc, Molnár Levente, Balogh István, Rostás
Tibor, Duró Milán
Edző: Butt János
U-11, 2 hely: Duró Marcell, Mohácsi Imre, Bokis Dávid, Rostás Tibor Molnár Norbert, Szarvas Ferenc,
Balogh István, Mohácsi József
Edző: Bíró Gábor
U-9, 2. hely A csapat: Rácz Csegő, Rácz Dávid, Kulcsár Kevin, Erdei Máté, Nagy Dávid, Kőhegyi Ádám
Edző: Rácz Sándor
U-9, 4. hely B csapat: Rácz Kelen, Szűcs Sándor, Ilisz
Levente, Kocsis Krisztián, Török Péter
Edző: Rácz Sándor
U-7, 2. hely: Balogh Bálint, Rácz Máté, Varga Péter,
Fülöp Dávid
Edző: Rácz Sándor
Ebben az évben is beindítottuk az OVIFOCI foglalkozásait. Itt további 14-16 gyermek tanulja a labdarúgás
alapjait.
Gratulálunk a csapatok tagjainak az elért eredményeikért, a lelkiismeretes edzésmunkájukért. A szülőknek a
pozitív támogatásukért, segítő szándékukért. A csapatok edzőinek lelkiismeretes munkájukért, gyermekszeretetükért.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánunk minden sportolónak, sportszerető embernek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben Boldog Új Évet.
Balogh Géza

Megyei I. osztályú bajnokság 2011-2012 Városunk Felnőtt csapatának őszi sorsolása
IDŐPONT

HAZAI PÁLYÁN JÁTSZÓ CSAPAT

IDEGENBEN SZEREPLŐ CSAPAT

EREDMÉNY

2011.08.20.

BIHARKERESZTESI VSE

HAJDÚSÁMSONI T.T.I.SZ.E.

0-0

2011.08.27.

SÁRRÉTUDVARI KSE

BIHARKERESZTESI VSE

4-0

2011.09.03.

BIHARKERESZTESI VSE

JÓZSA SE

0-0

2011.09.11.

TÉGLÁSI VSE

BIHARKERESZTESI VSE

5-2

2011.09.17.

BIHARKERESZTESI VSE

PENTAFROST NYÍRMÁRTONFALVA SE

5-1

2011.09.25.

NAGYHEGYES KSE

BIHARKERESZTESI VSE

3-1

2011.10.01.

BIHARKERESZTESI VSE

EBESI KKSE

3-2

2011.10.09.

KABAI METEORIT SE

BIHARKERESZTESI VSE

0-5

2011.10.15.

BIHARKERESZTESI VSE

POLGÁRI VSE

2-2

2011.10.22.

BIHARKERESZTESI VSE

BERETTYÓÚJFALUI SE

0-0

2011.10.30.

NYÍRADONY VVTK

BIHARKERESZTESI VSE

5-0

2011.11.05.

BIHARKERESZTESI VSE

TISZACSEGEI VSE

0-5

2011.11.13.

PÜSPÖKLADÁNYI LE

BIHARKERESZTESI VSE

2-1

2011.11.19.

BIHARKERESZTESI VSE

HAJDÚNÁNÁS GB. FK

2-0

2011.11.27.

DERECSKEI LSE

BIHARKERESZTESI VSE

3-1
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Papír-Írószer Bolt ajánlata
(Biharkeresztes, Széchenyi u.56.)
- Karácsonyi dekorációk- 2012-es asztali és falinaptárok
- Játékok
- Kreatív hobby kellékek
- Nyomtatványok
- Fénymásolás, laminálás, spirálozás
- Bélyegzőkészítés rövid határidővel
Szeretettel várom vásárlóimat!
Biharkeresztesi ház eladó
Irányár: 7.900.000 Ft.
Biharkeresztesen Bessenyei utca 34.szám alatt, alappal rendelkező
kertes családi ház csendes helyen eladó. Aszfalt út, gáz, víz, csatona
kiépítve, telefon bevezetve. Melléképületek, gazdasági udvar, nagy
kert tartozik hozzá.
Az ingatlan állapota: Átlagos, Fűtés: Gáz (konvektor), emelet:
nincs, szobák száma: 2.00, fürdőszobák száma: 1, kert van, ingatlan
alapterülete: 83 négyzetméter, telek területe: 1.583, négyzetméter.
Érdeklődni : 06/70/ 335-7519

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet
kíván Önnek és családjának!
Nyeste István
Aegon területi képviselő

TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS!

Megnyílt: Utánfutó kölcsönző a Nyugati
Sörkert udvarán (Damjanich út 34.)
Nyitva:7-22-ig
Ár: 300Ft/óra
Ne sokat költsön vegyen inkább kölcsön!
Tel:06/54-425-667
Új szolgáltatás a
LOTTÓZÓBAN!
Vegytisztítás!
Itt a báli szezon, bepiszkolódott
kosztüm, öltöny, kabát
tisztítása rövid határidőre,

alacsony áron!!!

HIRDESSEN A KERESZTESI HÍREKBEN!

Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.

-

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

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

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

Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket
kívánok!

Tisztelt Ügyfeleim!
2012-ben is várom Önöket élet-, lakás-, vagyon- , gépjármű-, vállalati vagyon- és felelőség biztosítással kapcsolatos Ügyintézéssel, valamint a nyugdíjrendszerben
történt változással kapcsolatosan (öngondoskodási
megoldások).
Elérhetőségem 2011. decembertől:
Biharkeresztes Kölcsey u 27. (Autós boltban)
a volt KTSZ
Hétfő : 09:00 - 13:00
Csütörtök: 14:00 - 17:00
Eltérő időpontban kérem, hívjanak a 06 30/5600247-es
telefonszámon vagy a fenti címen hagyjanak üzenetet.
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

Balkus Autófényező Kft.
4110, Biharkeresztes, Osváth Pál u. 44.

Tel.: 06/30 223 3609
E-mail: balkuskft@citromail.hu
Szárítókamrás fényezés, számítógépes színkeverés
Gépjárműfényezés:

Karosszériajavítás:

- javítófényezés (foltjavítás)
- részleges javítás (elemek fényezése)
- teljes fényezés
- speciális fényezések (airbrush technika)
- ipari célú fényezések
- egyedi fényezések

- sérült, karambolos gépjárművek karosszéria
elemeinek javítása

Gépjármű polírozás:

Fényszóró felújítás:

- kisebb esztétikai hibák, karcolások eltüntetése

- elmattult, elöregedett fényszóró
burkolatok felújítása.

Szaktanácsadás!!!
25 éves szakmai tapasztalat, a régióban, a legalacsonyabb ár-érték arány. Kérje telefonon árajánlatunkat.
Bejelentkezés telefonon, vagy személyesen a fenti címen.

Tisztelettel: Balkus Gellért ügyvezető
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VAJAS-AUTÓSBOLT
AUTÓSZERVÍZ- GUMISZERVÍZ
Számítógépes motordiagnosztika
MINDEN TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ
HIBAKÓD KIOLVASÁSA-TÖRLÉSE

ÁRUSZÁLLÍTÁS, BÚTORSZÁLLÍTÁS, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS,
ZÁRT KISTEHERAUTÓVAL

Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u. 15.
Tel: 06-30/9584-941

