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Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA

2. OLDAL
„Barangolás a kreativitás
birodalmában”
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0016
Biharkeresztes Város Önkormányzata sikeresen pályázott a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában” pályázati kiírásra.
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0016 azonosító számú „Barangolás a kreativitás birodalmában” című projekt 24
988 506 Ft támogatásban részesült.
A projektben a biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde, az ártándi, a nagykereki, a bojti és a toldi
tagóvoda, valamint a biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskola, a bojti és a nagykereki tagiskola számára szervezi a tanórai és tanórán kívüli szabadidős
programokat. A programok összeállításánál az intézmények pedagógiai programjait vette alapul. A pályázat
közvetlen célja, hogy a közművelődési intézményünk
szerepe megerősödjön, kínálatuk bővüljön a kulturális
tudás átadásában, és ezáltal a közoktatásban résztvevő
gyermekek és tanulók óvodai és tanórán kívüli szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása megvalósuljon hosszú távú együttműködésben.
A pályázat megvalósítási időszaka:
2012. szeptember 01. – 2013. július 31.

KERESZTESI HÍREK
„Biharkeresztes Városi
Művelődési Ház és Könyvtár
infrastruktúra fejlesztése”
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0174
Biharkeresztes Város Önkormányzata sikeresen pályázott a „Tudásdepó Expressz” - Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése pályázati kiírásra. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0174 azonosító számú „Biharkeresztes Városi Művelődési Ház és
Könyvtár infrastruktúra fejlesztése” című projekt
8 000 000 Ft támogatásban részesült.
A pályázatban a formális, nem formális és informális
tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz
történő hozzáférés kiterjesztése érdekében a könyvtárak információs és kommunikációs infrastruktúrájának fejlesztése a cél. A Biharkeresztesen élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítását
tűzte ki feladatul. Növelni kívánja a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségi lehetőségeit a hagyományos és
online könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében. Online könyvtári szolgáltatás kialakításához
szükséges eszközbeszerzések mellett, munkaállomások és használói számítógépek, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósul meg. A könyvtár fejlesztését érintő helyiségében világosítás korszerűsítésre kerül sor.
A pályázat megvalósítási időszaka:
2012. július 01. – december 31.

Szociális Földprogram Biharkeresztesen
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
2011-ben
1.600.000 forint pályázati pénzt nyert Szociális földprogram végrehajtására. A programba 1,8 hektár került
bevonásra, melyen egy időszakban 20 ember tevékenykedett. A vetésszerkezet összeállításánál első rendű szempont volt, hogy a résztvevők minél többféle
növény előállításával ismerkedjenek meg. Elsődleges
cél az önfenntartás és önfoglalkoztatás minél szélesebb
körű elterjesztése volt és ennek érdekében az elméleti
képzés során az őstermelővé válás útját, valamint az
őstermelői igazolványból fakadó előnyöket mutatta be
az oktató. A bevont személyek az önfenntartáshoz
szükséges mezőgazdasági gyakorlati és elméleti ismereteket szereztek, melyet a későbbiekben saját háztáji
gazdaságukban kamatoztathatnak, melyre vonatkozólag már pozitív példa is van településünkön. A projekt
eredményeként elért megtakarítás a közétkeztetésben
történő megtakarításból és a termények értékesítéséből
keletkezik. Az Önkormányzat a program előkészítésében és megvalósításában a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Biharkeresztesi Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.-vel is együttműködött. A mezőgazdasági
programunk jelentős hatással bír, hisz a résztvevők
saját konyhakertjeiket is elkezdték művelni. A program
közvetve a település hasonló sorsú és társadalmi helyzetű rétegeit is kedvezően érinti, mert a pozitív példa
úgymond "ragadós".
Az önfenntartáshoz vagy legalábbis a családi kiadások csökkentéséhez nagyban
hozzájárul egy saját konyhakert fenntartása.

Igazgyöngy Alapítvány projektnyitó rendezvényt
tartott
2012.
július
03-án
a
biharkeresztesi Művelődési Házban.
Az Igazgyöngy Alapítvány a gyermekek és fiatalok
társadalmi integrációját segítő pályázati kiírásra a
toldi integrációs modell továbbfejlesztésére támogatást nyert a TÁMOP 5.2.5 /B-10/2 projekt keretében,
43 100 000 Ft-os keretösszeggel. A projektben,
melynek címe „Egy lépéssel előrébb” a 12-29 éves
korosztályú társadalmi-szociális hátránnyal küzdő
fiatalok érdekében olyan alacsony küszöbű szolgáltatásokat nyújtanak, melyek hozzájárulhatnak a fiatalok esélyeinek növeléséhez és a település jelenlegi
állapotának pozitív megváltoztatásához. Ez jelenti a
felkereső jellegű kapcsolattartás mellett a folyamatosan biztosított információk elérését, és különféle
programszervezéseket, melyben fejlesztések, családtervezési és gondozási képességek, társadalmi
részvételre irányuló ismeretátadások, szabadidőszervezések, közösségszervező programok, tehetséggondozás, felzárkóztatás folyik majd. A projekt
szoros kapcsolódási pontokkal működik majd az
alapítvány egyéb esélyteremtő kezdeményezésével.

3. OLDAL
„Megújuló közösségek
Biharban”
TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

„Megújuló közösségek Biharban”
2012. július 31. napjával befejeződött a „Megújuló közösségek Biharban” címet viselő TÁMOP-3.2.3-09/2-20100033 azonosító számú projekt, melynek a főpályázója a
biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár, a
konzorciumi partnere a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület volt.
2012. június 25-én tartották meg a projekt záró konferenciáját Biharkeresztesen a művelődési házban.
A több mint másfél évig tartó projekt 2011. január 1-jén
indult, Biharkeresztes, Berettyóújfalu és Csökmő közművelődési szolgáltatásainak bővítését és fejlesztését szolgálta. A pályázatnak köszönhetően ezeken a településeken szakköröket, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó
foglalkozásokat, tréningeket, szakmai tapasztalatcseréket, táborokat és egyéb életvezetési programokat szerveztek a projekt szakmai megvalósítói. A 72.212.915 Ft
össztámogatásból a biharkeresztesi Városi Művelődési
Házban, a Bihari Népfőiskolában, a biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában, a berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a Hunyadi Mátyás Tagiskolában és a csökmői Faluház, Könyvtár és Alapfokú Művészeti iskolában jöttek létre a programok, melynek célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály.
A záró konferencián Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere és Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az iskolákban megjelenő tehetségkoordinátori feladatokról Dr. Mező Ferenc, a
Kockakör Egyesület elnöke, a Debreceni Egyetem adjunktusa tartott előadást. Boros Beáta, a projekt vezetője
bemutatta a megvalósult munkát. A jelenlevők fotókat
láthattak a másfél év programjairól, eseményeiről és
megtudhatták, hogy a két pályázó intézmény a projekt
folytatására beadott új pályázatokat.

Júniusban befejezte főiskolai és egyetemi tanulmányait a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat középiskolai intézményegységének két pedagógusa a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0095 sz. továbbképzési pályázat keretében. A képzés költségeit teljes egészében a pályázati támogatásból fedeztük. Dézsiné Nagy
Mónika közoktatásvezetői, míg Dézsi Sándor biológiatanári MSC diplomát szerzett.
Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
középiskolai intézményegysége
Biharkeresztes, Ady E. u 2
bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu

KERESZTESI HÍREK
ÖSSZESEN 3,5 MILLIÁRD FORINTBÓL
INDUL A GAZDANET PROGRAM
Indul a GAZDANet program: összesen 3,5 milliárd forint értékben pályázhatnak a kistermelők
internetkapcsolatra alkalmas számítógépre. Egy
jelentkező maximum 90 ezer forintos támogatást
kaphat, így csaknem 39 ezer gazda élhet majd az
elektronikus kommunikáció és ügyintézés előnyeivel.
A kérelmeket szeptember 1-30. között lehet beadni
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH) – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM). Az erről szóló jogszabály megjelent a Magyar Közlönyben.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások
40%-a, fiatal gazdáknak 50%-a. Az igényelt gépeket a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) munkatársai adják
át a nyertes pályázóknak legkésőbb 2013. március
31-ig. A támogatás feltétele, hogy a számítógépet 5
évig fenn kell tartani, rendszeresen használni kell az
MVH-val és a NAKVI-val való kapcsolattartásra,
ügyintézésre, és el kell végezni egy egyhetes számítógépes tanfolyamot. A kurzus költsége a szakképzésre fordítható támogatásból visszaigényelhető. A
GAZDANet program a legkisebb (4 EUME alatti)
üzemméretű termelőknek segít a gazdálkodást és az
ügyintézést megkönnyítő, internet-hozzáférésre alkalmas számítógép beszerzésében.

MÁRAI PROGRAM
A Nemzeti Kulturális Alap a múlt év során meghirdette a Márai Sándor íróról elnevezett programját,
melyben kiválasztották azokat a könyvtárakat, melyek nagyobb összegű könyvtámogatási keretből
szép-, és ismeretterjesztő műveket válogathatnak. A
program lebonyolítója a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft.
2011-ben intézményünk 500 ezer forintot nyert,
ebből összesen 186 db könyvet (89 szépirodalmi, 57
db ismeretterjesztő és 40 db gyermek és ifjúsági)
kaptunk.
Az idei év tavaszán meghirdették a program második fordulóját, melyben szintén 500 ezer Ft értékben
választhatunk a kiadók által felajánlott művekből. A
válogatásnál az olvasóink igényeit tartottuk szem
előtt.
Törekedtünk arra is, hogy az állományunkban nem
található, hasznos ismeretterjesztő műveket is
megrendeljünk, szám szerint 209 darabot.
Reményeink szerint minél hamarabb hozzájutunk
ezekhez a művekhez is, hogy olvasóink még szélesebb körű, színesebb összetételű állományból tudjanak választani.
Könyvtárunk egyre bővülő állományával és számos
szolgáltatásával várja olvasóit, látogatóit!

4. OLDAL

TÁMOP-6.1.2/LHH/-09/12010-0012
„A meghosszabbítható
kockázatmentesebb életért”
2010-ben
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata
egészségfejlesztő
programok megvalósítására nyújtott
be eredményes pályázatot. Jelenleg
a program megvalósítása zajlik,
amely december 31-éig tart.
Az egészség az egyik legfontosabb
értékünk, mely nem csupán a betegség hiánya, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapota is. Az egészség a mindennapi
élet forrása, mégis igen sok a dohányzó, egészségtelenül táplálkozó,
keveset mozgó, mértéktelenül alkoholt fogyasztó, saját és embertársai
egészségére gondot nem fordító,
önpusztító életmódot élő ember,
kortól és nemtől függetlenül. A
felnövekvő ifjúság egészségvédelme
mindannyiunk feladata, ezért döntött úgy önkormányzatunk, hogy a
korábban elkészített (elsősorban az
időskorú
lakosságra
fókuszáló)
egészségtervből kiindulva, most a
fiatal korosztály problémáira világít
rá, és olyan célok megvalósítására
pályázik, amely a helyi lakosság,
azon belül is a gyermekek és fiatalok jövőjének, egészségének javítá-

KERESZTESI HÍREK
sát szolgálja. Az okok hátterében
éppúgy jelen van az egészségtelen
életmód, a hiányos egészségkultúra
és a környezetszennyezés, mint az
ország
gazdasági
fejlettségének
hiányosságai, a társadalmon belüli
egyenlőtlenségek és az egészségügyi ellátás színvonala.
A pályázati anyag összeállításának
fontos lépése volt, hogy az intézmények képviselői közös megbeszélés során egyeztettek, osztották
meg egymással elképzeléseiket és
kiválasztották azokat a célterületeket,
tevékenységeket,
amelyek
mind a település, mind a pályázat
kiírójának célrendszerébe beilleszthetőek.
A 2003-ban elkészített, majd módosított
egészségtervünkben
több
olyan problémafelvetés bekerült,
ami az elmúlt 9 évben megváltozott. A város fejlődésével teljesültek
azok az elvárások, amelyek okai,
feltételezői is voltak az akkori
egészségi állapotot meghatározó és
befolyásoló
tényezőknek.
Ilyen
módon szűntek meg szennyező
forrásaink.
Elkészült az artézi vizet adó kút,
teljes körű a város szennyvízhálózata, a kommunális hulladék elszállítása megoldódott, szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség a kihelyezett konténerek által, portalanított az útjaink túlnyomó többsége, a
közmunka programnak köszönhetően a város közterületei tisztábbak, a

közparkoknak és a játszótereknek a
száma növekedett, növekedett a
zöldterületek aránya, mely elősegíti
a levegő tisztábbá tételét. Az objektív tényezők kiküszöbölésén túl, az
egészségterv felülvizsgálatánál és
átdolgozásánál az emberi tényezőket emeltük ki.
Az egészségi állapotunkra vonatkozó megállapítások tudatosítása, az
életmód elemeinek változatásával
remélünk a jövőben hatékonyabb
eredményeket. Ennek érdekében
indítottuk útjára azt az egészségi
állapotot felmérő kérdőívet, amit a
város minden családjához eljutattunk. A kérdőív feldolgozása után
vázoltuk azt a problématérképet,
amelynek megoldásán dolgozni kell.
A kiküldött közel 1000 kérdőív közül
493 érkezett vissza, 210 férfi és
283 nő töltötte ki azokat. A kérdőívek feldolgozása megtörtént, az
ebből adódó problématérkép beépítésre került a város egészségtervébe, meghatározva azokat a egészségnevelési és fejlesztési feladatokat, amelyekkel befolyásolni lehet
az egészségi állapotot meghatározó
emberi tényezőket.
A feldolgozott adatok megtekinthetőek
a
város
honalapján:
www.biharkeresztes.hu

Világharmónia Futás
A Világharmónia Futás az emberiség legnagyobb civil kezdeményezése a békéért, amely máig több mint 140 országba
jutott el. A Világharmónia Futás olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A harmóniát jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsapat viszi országról országra. Ehhez a váltóhoz lakóhelyéhez közel bárki csatlakozhat egy
pár lépésre, néhány utcahosszra, vagy akár kilométerekre is. A Világharmónia Futás ugyanakkor jóval több, mint egy
sportrendezvény. A futókat minden településen ünnepséggel köszöntik. Ezeken a helyi harmónia-fesztiválokon a zene,
a tánc, az irodalom, és a képzőművészet eszközeivel fejezhetik ki a helyi közösségek a harmónia iránti törekvésüket és
elkötelezettségüket.
A Világharmónia Futás így tulajdonképpen egy ünnep sorozat, amely végigvonul megyéken, országokon, és földrészeken, az egész világon. Útján reményt, barátságot, és
örömöt hirdet. Ez a hatalmas rendezvény különféle kultúrájú, bőrszínű, politikai és
vallási meggyőződésű embereket kapcsol össze, akik úgy érzik, hogy a világ egy napon
az egység, és a harmónia otthona lehet. 2009-ben Közép-Európában a Világharmónia
Futás országos váltói ismét összekapcsolódnak.
A hét európai fővároson áthaladó 3000 kilométeres európai útvonalon a korábbi évekhez hasonlóan az idén is több száz iskola csatlakozik. Idén júniusban Biharkeresztes is
részese volt a Világharmónia Futásnak. A csapatot a polgármesteri hivatal előtti parkolóban néhány száz helyi lakos – diák és felnőtt- tapssal üdvözölte. Ezután a Bocskai
István Oktatási Központ alsó tagozatosainak vidám, táncos műsora köszöntötte a résztvevőket. A csapat tagjai szórakoztató játék formájában mutatták be országukat. Végül
városunk polgármesterének vezetésével, kezében a fáklyával indult a
biharkeresztesiekkel kibővült csapat útnak indult Románia irányába.

5. OLDAL
AUGUSZTUSTÓL INDUL
A KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI
REGISZTRÁCIÓ!
Az Országgyűlés 2012. július 12én elfogadta a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő törvény
kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a
közeljövőben kiírandó országos
kamarai választások nyomán létrejövő új Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes
személy és gazdálkodó szervezet,
aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet
folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra. (Az agrárgazdasági tevékenységek részletes listáját a törvény mellékletei tartalmazzák)
A tagnyilvántartás összeállítása és
az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a
törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek 60
napon belül kötelesek:
bejelentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba, és
5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.
A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. szeptember 30-ig
kötelesek a Magyar Agrárkamara
honlapján (www.agrarkamara.hu)
található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba, valamint befizetni
a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.
I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Regisztrációra kötelezett minden
természetes és jogi személy, aki a
törvény alapján agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat.
Fontos tudni, hogy ha valaki egyszerre több önálló vállalkozása
révén is kötelezett a kamarai tagságra (mert pl. őstermelő és gazdálkodó szervezet tulajdonosa
egyben), akkor minden érintett
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vállalkozását külön kell regisztrálnia.
A bejelentkezés alól mentesülnek
azok, akik tagjai:
a Magyar Állatorvosi Kamarának,
vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
vagy a Magyar Vadászkamarának
vagy más vadászati
szakmai
szervezetnek,
vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal
összefüggő tevékenységen kívül
más agrárgazdasági tevékenységet
nem folytatnak.
Fontos, hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen
erről külön nyilatkozniuk kell!
II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA
A bejelentkezés kizárólag az online
regisztrációs felületen történhet,
határideje 2012. szeptember 30. A
kitöltésben szükségesetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói az ország 200 területi irodájában. (A tanácsadók elérhetősége
az
umvp.agrarkamara.hu weboldalon
található.)
A regisztrációs adatlap kitöltését az
online felületen szövegbuborékként megjelenő kitöltési útmutató
segíti. A közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
Felhívjuk a regisztrálók figyelmét
az e-mail cím megadásának fontosságára, mivel a kamara ezen keresztül fogja folyamatosan tájékoztatni tagjait az őket érintő fontos
tudnivalókról (pl. a kamarai választásokkal kapcsolatosan, továbbá ide küldi a visszaigazolást is a
sikeres regisztrációról). E-mail cím
megadása abban az esetben is ajánlott, ha az ügyfél saját e-mail címmel nem rendelkezik, de van olyan
másik e-mail cím, amelyen az
elektronikus küldeményekhez időszakosan hozzáfér (pl. családtag,
ismerős, tanácsadó e-mail címe).
A regisztráció során ki kell választania a törvény által felsorolt agrárgazdasági tevékenységek közül
azt, amely alapján a kamarai szakmai osztályokba való besorolását
kéri. Javasoljuk, hogy itt a vállalkozására leginkább jellemző ill.

abban legnagyobb gazdasági súlylyal szereplő tevékenységét jelölje
meg.
A kitöltés végén, a bevitt adatok
véglegesítése után a rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti a
regisztráló egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztráció
visszaigazolását.
NAGYON FONTOS: REGISZTRÁCIÓJA HITELESÍTÉSÉHEZ
FELTÉTLENÜL LE KELL TÖLTENIE ÉS KI KELL NYOMTATNIA A VISSZAIGAZOLÁST, MAJD SAJÁT KEZŰ
ALÁÍRÁSÁVAL
ELLÁTVA
POSTÁZNIA KELL EGY PÉLDÁNYT A RAJTA MEGJELÖLT
CÍMRE (legkésőbb 2012. szeptember30-ig).
Ennek hiányában regisztrációja
érvénytelen!
III. A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
A regisztrációnként 5.000,- Ft öszszegű kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje szintén 2012.
szeptember 30. A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően
történhet meg, hogy a kamarai
hozzájárulás befolyt a Magyar
Agrárkamara erre a célra elkülönített
14100000-10790649-02000004
számú bankszámlájára (Volksbank).
NAGYON FONTOS: az átutalásnál vagy banki befizetésnél a
KÖZLEMÉNY
ROVATBAN
FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL
AZ ONLINE REGISZTRÁCIÓ
SORÁN KAPOTT KAMARAI
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT és
a "KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS" szöveget!
Ennek hiányában az azonosítás
nem lesz lehetséges, és a nyilvántartásba vétel meghiúsulhat!
A regisztráló a hozzájárulás összegének beérkezése után a regisztráció során megadott e-mail címre
elektronikus értesítést kap az Agrárkamarától a kamarai nyilvántartásba vételről, amely egyben a
kamarai hozzájárulás megfizetésének igazolása is.
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A hozzájárulás megfizetése alól
mentesülnek azok a gazdálkodó
szervezetek, amelyek igazolják,
hogy a gazdasági kamarákról szóló
1999. CXXI. törvény 37/A.§ (2)
bekezdésében foglalt regisztrációs

KERESZTESI HÍREK
díjat a kereskedelmi és iparkamara
részére már befizették. A regisztráció során erről külön nyilatkozni
kell!
Amennyiben problémája vagy
kérdése merül fel a regisztrációval

kapcsolatban, segítséget kérhet a
kamarai tanácsadóktól (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu),
illetve
írhat
a
regisztracio@agrarkamara.hu
email címre.

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA,
KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
Iskolaindítással kapcsolatos hírek a középiskolában
A
javítóvizsgák
időpontja
2012.augusztus 27-28-29-én 8 óra.
A javítóvizsgák beosztása megtalálható az iskola honlapján és az
iskola bejáratánál augusztus 21-től.
A tankönyvosztás időpontja 2012.
augusztus 30-án 8-11 óráig.
A tanévnyitó 2012.szeptember 3án 8 órakor lesz.
Tóth András
mb. igazgató
IPR a középiskolában
Intézményünk először szerepel az
IPR programban. Az Integrációs
Pedagógiai Rendszer egy olyan
oktatásszervezési formát jelent,
amelyben a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók egy osztályban,
csoportban tanulnak a többi tanulóval. Az IPR hatásaként intézményfejlesztés, módszertani és
szemléletbeli változás kezdődött el,
melynek hozadéka, hogy nem csupán a hátrányos helyzetű tanulók
iskolai sikerességét növeli nagymértékben, hanem az egész iskola
szervezeti és pedagógiai kultúrájának átalakulása révén az iskola
valamennyi tanulójára kiterjed.
A 2011/12-es tanév őszi hónapjaira
2.197.000 Ft-ot nyertünk, melynek
minimum 80%-át kötelezően megvalósítandó feladatokra kellett
költeni. Ebből az összegből lehetősége volt a tantestületnek „jó gyakorlaton” és hospitáláson részt
venni a balmazújvárosi Veres Péter
Gimnáziumban. Szerveztünk a
diákoknak és kollégáknak is agresszió- és konfliktuskezelő tréninget, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését vé-

geztük el. Intézményünk jelentős
mértékben gazdagodott tanszerekkel, pedagógiai kellékekkel, sportszerekkel, és sikeresen lebonyolítottunk a Nemzeti Összetartozás
Napján egy aradi kirándulást is. Az
elnyert összeg lehetőséget biztosított a Bocskai napok megrendezésére is.
Tóth András
mb. igazgató
Egy jó gyakorlat megtekintése
2012. május 29.-én a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat dolgozói közül a
gimnázium és a szakiskola tanárai
továbbképzésen vettünk részt.
A szakmai program helyszíne a
Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium volt. Az
elegáns épület jól felszerelt könyvtárában lehettünk szem - és fültanúi egy magyar irodalom órának,
melynek témája Arany János egyik
balladájának a Tetemre hívásnak
az elemzése volt. A tananyagot
kooperatív módszerrel dolgozták
fel. Ehhez rendezték be a könyvtártermet is: a diákok- a 10. D osztály
30 tanulója – hatosával foglaltak
helyet egy-egy asztal körül, s csoportokban dolgoztak. Az óra folyamán a tanárnő 4 képességfejlesztési fókuszra épített: az óra
elején átismételték a balladaműfaj
jellegzetes ismertetőjegyeit (tematikus fókusz), ezután a poétikai
fókusz keretében Arany Őszikék
ciklusának kérdéskörét járták körül
(a bűn és bűnhődés kapcsolatát a
művekben); a szövegértési fókusz
jegyében a lélektanúságra koncentráltak; végül a szövegalkotás feladata házi feladatként jelent meg

(fogalmazás írása a ballada mű egy
szabadon választott részletének
illusztrálása). A tanóra kezdetén
belül különböző munkaformák
váltották egymást: frontális, csoportos és páros, miközben kivetített képeket láthattak a diákok,
Zichy Mihály és Gyárfás Jenő ehhez a balladához készített festményeit, ill. meghallgatták a balladát
Sinkovics Imre előadásában. Az
óra végén a bűn és bűnhődés kapcsolatát a mai életre vonatkoztatva
is értelmezték, s levonták az általánosító következtetést: nem szabad
mások érzéseivel, érzelmeivel viszszaélni. ( Az óra elején óratervet
kaptunk, amihez a tanárnő próbálta
tartani magát, de részleteket, idő
hiányában, nem sikerült kellő
mélységben kibontani.)
A másik 45 percben egy 9.
osztályos matematika órát láthattunk, 16 tanuló vett részt rajta, 4
fős csoportokat alkottak. A tanóra
témája: Matematika játékok. (olyan
játékok ezek, amelyek a tanítási
órákba beépítve érdekesebbé teszik
a matematika tanulását.)
Sajnos, az óra nem egy adott tematikus egység feldolgozása volt,
ahol ezek a játékok szerepet kaptak
volna, hanem különálló, gondolkodást fejlesztő gyakorlatok:
- tangram
- szókígyó (matematikai fogalmakkal)
- stratégiai játék (21 fogpiszkáló,
1-2-3-at, lehet levenni, az veszít,
aki az utolsót
húzza
- játék pálcikákkal - (véletlen kimenet) - az nyer, akinek elfogynak
a pálcikái
- Memory – játék – algebrai kifejezések szorzatalakja (keresd a párját!) Ez volt a legnehezebb feladat.
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Legjobban a függvénymutogatás
tetszett, a matematikai függvényt
mozgásos tevékenységgel kapcsolta össze, így könnyebb a diákoknak
memorizálni
a
függvénytranszformációkat.
A diákok mindkét tanórán aktívak és ügyesek voltak.
Ezután egy rövid „iskolalátogatás”
következett, megnéztük épület
egyik legszebb részét, néhány tantermet, a rajz-szobákat, és egy-egy

órára is bepillantottunk. Megtudtuk, hogy évfolyamonként 6-8
osztályt indítanak, s csak sikeres
felvételi után veszik fel a tanulókat. A finom ebéd után egy fizikailag igencsak megerőltető túrával
folytattuk a napot, „hegyet” másztunk, megnéztük a „Tengerszemet”, amely valójában egy régi
malomkőfejtő maradványa, vagyis
sziklába vájt mélyedés vízzel az
alján. Ezután a sárospataki várban

tettünk egy rövid látogatást, kellemes volt a szépen rendben tartott
őszi épület körbesétálása.
A vacsora Debrecen közelében,
egy hangulatos csárdában várt
ránk. Későn, fáradtan, de hasznos
élményekkel, tapasztalatokkal értünk haza.
Pálfi Ilona
magyar tanár

Erdély fővárosában jártunk

A programok után fél 7 fele indultunk haza, Az út kb. 3 óra hosszás
volt. A nap végére szinte minden
tanuló elfáradt, örültünk, hogy
végre haza értünk. Viszont az is
nagy öröm volt számunkra, hogy
egy ilyen nagy múltú, szép történelmi városban járhattunk, ami ma
is egyetemi és kulturális központ.
Balogh Boglárka
10.a osztályos tanuló

A csapat tagjai: Oláh Márk, Pénzes
Fruzsina, Fercsák László és Kiss
Anita voltak. Reméljük, hogy jövőre is meghívnak minket ide, és
ismét jó helyezést fogunk elérni.
Kiss Anita
11.a osztályos tanuló

2012. május 05-én egy szakmai
tanulmányúton vettünk részt Kolozsváron. A busz reggel 7 órakor
indult az OTP előtti parkolóból.
Útközben megálltunk Borson és
Nagyváradon és ott csatlakozott
hozzánk néhány helybeli tanuló. 10
óra körül megérkeztünk a Királyhágóhoz, ahol elfogyasztottuk a
tízórainkat. Kb. kétórás út után
megérkeztünk Kolozsvárra, ahol
először az agrárexpót látogattuk
meg dél és 2 óra között. Lehetőségünk volt számos mezőgazdasági
gépet és háziállatot alaposan megnézni. Fél 3-kor megérkeztünk a
botanikus kertbe, ami egy több
száz hektáros terület, tele különböző fákkal, bokrokkal, virágokkal és
tavakkal. Hosszú ösvényeken át
vezetett az utunk, szinte mindent
bejártunk, mert nagyon szépnek és
érdekesnek találtuk a kertet. Még a
kilátóba is felmásztunk és a magasból is megcsodáltuk a szép tájat. Ezután városnézés következett.
A főtéren megtekintettük Mátyás
király lovas szobrát, amely 1903ban épült, a román és a magyar
állam közösen újította fel. Megcsodáltuk az 1300-as években,
gótikus stílusban épült Szent Mihály templomot, amely Erdély
második legnagyobb alapterületű
temploma. Mivel Mátyás király
1440-ben Kolozsváron született,
ezért elsétáltunk a szülőházához is,
ahol ma egyetem működik. Iskolánk névadója, Bocskai István
1600-ban itt tette le a fejedelmi
esküt, itt választották fejedelemmé,
ezért az ő szülőházát is meglátogattuk.

Arany-kupa
2012. április 18.-án került megrendezésre az első Arany-kupa, amit
az Arany János Gimnázium,
Egészségügyi Szakképző, Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó
Pál Kollégium szervezett.
A verseny célja a közeli középiskolák tanulóinak egymás közötti
megmérettetése volt. Minden évben részt szoktunk venni az Eötvös-napokon, és szervezünk Bocskai-napokat is. Most első alkalommal az Arany is megszervezett
egy ilyen napot. Labdarúgásból,
röplabdából, informatikából, rajzból és magyar irodalmi műveltségből mérethették meg magukat a
diákok. Én magyar műveltségi
versenyen vettem részt. Minden
csapatnak négy főből kellett állnia.
Négy feladatot kaptunk, az első
kettő TOTÓ és kiegészítős volt,
ahol Arany János életéből voltak
kérdések, és verseiből idézetek,
amiket fel kellett ismerni. A másik
két feladatot itthon végeztük el
előzetesen. Az egyik versmondás
volt – szabadon választott Arany
művét kellett szavalni – a másik
pedig a költő életéről szóló prezentáció készítése. Mind a négy feladatnál tisztességesen helyt álltunk, és az első helyezést értük el.

A Bihari múzeumban jártunk
2012. április 10.-én, reggel 8 órakor elindultunk Berettyóújfaluba, a
Bihari Múzeumba.
A negyedikeseknek múzeumlátogatási órájuk volt, mi pedig – hárman , harmadikosok – versenyfelkészülés céljából mentünk. A kiállítás témája Nadányi Zoltán író és
költő életútja, munkája volt. A
csoportot két részre osztották. A
csapat egyik fele Nadányi életéről,
míg a másik fele arról kapott ismereteket, hogy tevékenysége hogyan
kapcsolódik
Berettyóújfaluhoz.
Aztán a csapatok cseréltek, és így
mindenki ugyanannyi információval gazdagodott. Amikor ennek a
két előadásnak vége volt, az egész
csoport egy teremben leült, és
Nadányi verseiről volt szó. Az
előadó hölgy versrészleteket olvasott föl nekünk és azokat elemezte.
Közben kaptunk feladatlapokat,
amiket az elhangzottakkal kellett
kiegészíteni.
Rengeteg információval gazdagodtunk. A negyedikeseknek nagy
segítség volt ez az óra az érettségire való felkészülésben, nekünk
pedig a május 24.-én megrendezendő versenyre, amit a Bihari
Múzeum szervez a költő születésének 120. évfordulója alkalmából.
Kiss Anita
11.a osztályos tanuló
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Híreink

Tanévnyitó ünnepségünket
2012. augusztus 31-én 16 órakor tartjuk a Hősök terén, erre
az alkalomra szeretettel várjuk a
tanulókat és hozzátartozóikat.
Minden egyéb, a tanévkezdéssel
kapcsolatos információ elérhető
lesz a
www.biharkeresztes.hu/baltisk
honlapon és plakátokon.
A nyár folyamán
a Művelődési Házzal
közös pályázatunknak köszönhetően, tanulóink Gyulán két
alkalommal
olvasótáborban,
Családi nap a 4. b osztályban
Több mint tíz éve az osztályaimban évről-évre nem Anyák napját,
hanem „Anyák és Apák napját”
tartottam. Az utolsó évben „Családi nap”-ként szerveztük, amiről a
gyerekek így írtak:
A Családi nap előtt sokat készülődtünk: elkészítettük az ajándékokat,
a dalokat begyakoroltuk. Eljött a
nagy nap, izgatottan vártuk a szüleinket. Csapatokat alakítottunk,
ragasztottunk, volt elmeforgató,
logikai kirakó, toronyépítés. A
gyerekek és szülők munkálkodtak
szaporán, aminek meg is lett az
eredménye. Szoros mezőnyben
mindenki győztesnek érezhette
magát.
Végül köszöntöttük szüleinket,
előadtuk a műsorunkat, átadtuk az
ajándékokat. Nagyon jó volt, nevettünk, boldogok voltunk. A nap
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valamint Telkibányán egy héten
át táborozhattak. Életvezetési és
szociális kompetenciafejlesztő
napközis táborban pedig 30-30
kisiskolás vehetett részt.
a kistérségi „Éljünk
egészségesen!”
pályázatnak
köszönhetően iskolánkból 6
hetedik osztályos tanuló táborozott a Vekeri-tó mellett egy hétig.
az egészséges életmód
jegyében nyertes pályázatból
egészség hetet rendeztünk, és
minden osztály egy-egy trambulinnal gazdagodott.
az „Egy kézfogás a jövő
záloga” pályázat partnereiként
számos program, kirándulás,
rendezvény, középiskolai előkészítő, fejlesztő- és tehetséggondozó foglalkozás valósult meg a
tanév során.
A fenntartó által benyújtott
IPR-es pályázatnak köszönhetően nagyon sok eszközzel gazdagodott az intézmény. Vettünk
fejlesztő játékokat, társasjátékovégén mindenki jókedvűen ment
haza. Másnap megköszöntük tanítónknak ezt a remek napot.
Balogh Letícia és Szabó Liza 4. b
Kirándulás Polgárra
Ebben az évben az utolsó kirándulás Polgáron volt. Mikor megérkeztünk, az első dolog, amire mindenkinek felcsillant a szeme az
íjászkodás volt, ami mindenkinek
nagyon tetszett. Ezután felmásztunk egy kilátóra, játszottunk a
park játékain. Hamarosan kemencében sült friss kenyérlángost ebédeltünk. Utána kaptunk jégkrémet
is. A program következő részében
sorversenyek jöttek. Volt zsákban
futás, talicska toló verseny, malomkő dobás, csoportos sífutás,
kötélhúzó verseny. A versenyek
után megnéztük a jurtákat. A kiállítás nagyon tetszett. Majd a régi

kat, sporteszközöket, az idegen
nyelv tanulását elősegítő eszközöket, szemléltető eszközöket
minden tantárgyhoz, a délutáni
napközis, tanulószobai és kézműves foglalkozásokhoz is.
Ebből támogattuk tanulóink
kirándulásait, belépőjegyeket,
irodaszereket, tanulóbarát tanterem kialakításához szükséges
eszközöket, felszereléseket vettünk
Az IPR-es továbbképzés keretében a biharkeresztesi tantestület
tavasszal a vésztői Szabó Pál
Általános Iskolában vett részt
szakmai továbbképzésen, óralátogatáson. A tapasztalatok egy
részét be tudjuk építeni a mindennapi munkánkba.
Ugyancsak ez a pályázat adott
lehetőséget a Didaktikai Műhely
szakemberei által vezetett továbbképzés megvalósítására is.
Dani Béla Péter
intézményegység-vezető

házak kápráztattak el bennünket.
Mindenkinek leesett az álla, hogy
milyen is volt régen az élet. Végül
kunhalmot és egy újkőkori házat
láthattunk.
Nagy Judit és Józsa Rafael 4. b
A kirándulásunkhoz hozzátartozik
egy meghatározó mozzanat. Egyik
gyerek az osztályból az idén nem
tudott volna eljönni velünk, de a
gyerekek úgy döntöttek, hogy őt
sem hagyjuk itthon, kirándulásának
az árát összeadjuk. Köszönöm
Balogh Lettinek, Baranyai Gergőnek, Gönczi Norbinak, Horváth
Kittinek, Józsa Rafaelnek, Marozsi
Martinnak, Nádai Iminek, Nagy
Hajninak, Nagy Juditnak, Mohácsi
Lizának, Szabó Lizának és szüleiknek, hogy ebben a nemes tettben
részt vettek.
Horváth Gézáné (Erzsike néni)
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GYERMEKNAP
Már hagyományként került megrendezésre intézményünkben 2012.
május 25-én, pénteken a Gyermeknap, melyet nemcsak a gyerekek,
de mi felnőttek is nagyon vártunk.
Talán nem is véletlen, hogy az
édesanyákat és a gyerekeket az év
legszebb tavaszi hónapjában ünnepeljük! A megújulás, a virágnyílás
idejével egybeesik e két csodás
tavaszi ünnepnap. Május utolsó
vasárnapja már több mint 50 éve a
család közös ünnepe, ekkor köszöntjük a gyerekeket; a holnap
felnőttjeit, a szülők reménységeit,
büszkeségeit. A legnagyobb ajándék lehet gyermekeink számára, ha
közösen töltjük el velük ezt a napot, egy jó programot szervezünk,
és csak rájuk ”koncentrálunk”,
játszunk együtt, önfeledten. Arra
gondolunk, hogy milyen jó, hogy
vannak nekünk!
Egy óvodában minden nap a játékról szól, de a gyereknap örömére
mindig valami újat, érdekeset szeretnénk adni. Éppen ezért minden
évben azon igyekszünk, hogy változatos programokkal, kézműves
foglalkozásokkal
kedveskedhessünk a gyerekeknek. Erre a napra
már délelőtt a gyerekekkel közösen
szépen feldíszítettük az óvoda udvarát, teraszát. A szeles idő sem
szegte kedvünket, hiszen ezt a
napot gondos és alapos szervezőmunka előzte meg, így bizakodva
tekintettünk az előttünk álló délutánra. Jó hangulatot keltő zenebonával vártuk vendégeinket, kicsiket, nagyokat egyaránt. A gyerekek önfeledten játszottak, ügyeskedhettek és szórakozhattak, sőt:
átváltozhattak akár egy pillangóvá,
vagy kedvenc mesehősükké is.
(Közben az időjárás is kedvezett
nekünk, a szél lecsendesedett, és a
nap is egyre jobban kisütött.) Kíváncsian húztak zsákbamacskát,
jóízűen ettek-ittak. Felülhettek a
nap minden bizonnyal leghangosabb járműveire, a tűzoltóautóra, a
rendőrautóra és a nagy motorokra
is. És ha még ezek után volt energiájuk – és szinte minden gyerkőc-

nek volt – az ugráló vár és az élő
csocsó várta a mozogni, sportolni
szerető gyerekeket. Megnézhették
ovis társaik néptánc és balett bemutatóját, meghallgathatták a magyar népdal néhány gyöngyszemét,
nagysikerű gyerekdalokra táncolhattak, énekelhettek a gyerekkoncerten. Mókából és kacagásból sem
volt hiány a tombolasorsolással
egybekötött „Egy perc és nyersz”
játékain.
Hála tehát az időjárásnak, a jól
megválasztott és kivitelezett, kreatív programoknak, valamint a lelkes óvodai dolgozóknak, a Gyermeknap pont olyan lett, mint amilyennek egy ilyen rendezvénynek
lennie kell: boldog, vidám, nevetéssel és izgalommal teli, felhőtlen
nap, ami csak a gyerekekről szólt.
És valóban: nincs szebb egy ragyogó gyermeki szempárnál.

„Gyermekkorunk egyik legszebb pillanatai azok mikor szüleink énekeltek verset, altatót mondtak nekünk, mert nem
csak élveztük és tapasztalatot kaphattunk tőlük, hanem szívüket, lelküket
beleadták és ettől lett olyan szép, mint
ahogy később visszagondolunk rá.
Ilyenkor hiányozni kezd az az idő és
végül rájövünk, hogy gyermekek vagyunk még mindig.”
Frigy Zoltán
Élet

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
nevelőtestülete és „Az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány” kuratóriuma nevében köszönjük szépen
a Gyermeknapi rendezvényünk sikeres megvalósításához nyújtott önzetlen segítséget és támogatást.
Barabás Ferenc Polgármester Úr,
Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Bocskai István Oktatási Köz-

pont, Dani Béla Péter, Kovácsné
Balogh Tünde, Dr Bíróné Erdei
Mária, Némethné Kiss Marietta,
Fórián Gyuláné, Nagyné Nagy
Marianna, Hodosánné Juhász Mária, Koszorús Gyuláné, Vekerdi
Józsefné, Horváth Gézáné, Nagyné
Jankó Judith, Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
AMI, Rácz Sándor, Biharkeresztesi
Egyesített Szociális Intézmények,
Keresztesi
Lovagok
Motoros
Egyesület, HBM-i Rendőr Kapitányság Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltség, Haszon Béla,
Berettyóújfalui Városi Tűzoltóság,
Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület, Román
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Egészségház, Zsurka Éva, Tájház
Bojt – Fekete Sándorné, Piruett
Táncstúdió-Varga Emese, Privát
bolt
Ártánd-Varga
Róbert,
Vegyesüzlet 2000 Kft. - Kocsis
Miklós, Berettyó Pék 2007 Kft.,
Jutka boltja, Szőnyegdiszkont Kiss Sándor, Varga Hentesbolt Varga László, Barkácsbolt – Tarsoly László, Tóth László, Vajna
Károly,
Zöldség-GyümölcsMarozsiné Molnár Margit, Németh
Ernő, Papír-Írószer-Szabó Annamária, Pető Zsolt, Átyin Imre, Don
Corleone Pizzéria és Kávézó-Leó
Tibor, Janna számítástechnikai
bolt- Nagy Zsigmond,
MACI csoport: Semjéni Zsolt,
Átyinné
Tarczali
Andrea,
Haszonné Karácsony Mónika, Tóth
Andrásné, Tukacs Katalin, Sarkadi
Sándorné, Gonda Istvánné, Csaláné Bartha Csilla,
TÖRPIKE csoport: Szabóné Fekete Gabriella, Kiss Mária, Vargáné
Szőke Annamária, Tordai Józsefné, Kocsisné Pálfi Anita, Mészárosné Kurucz Nikoletta, Nagy Zoltánné, Szabados Imréné, Saliné
Karácsony Hajnalka, Gonda Istvánné, Madarász András, Sarkadi
Sándorné
TEKNŐC csoport: Ráczné Csorba
Éva, Szabó István, Papp Katalin,
Kulcsárné Balogh Mónika, Petőné
Kiss Éva, Vajda István, Gálné Verő Judit, Polyákné Rácz Krisztina,
Haszonné Karácsony Mónika,
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Tarsoly Orsolya, Dávidné Parisek
Judit, Fülöpné Máté Tímea, Kissné
Szabó Ildikó, Szabó Orsolya.
KATICA csoport: Semjéni Zsolt
MARGARÉTA csoport: Szabó
Leventéné, Magyariné Dorogi
Julianna, Szabácsikné Kiss Anett,
Lupóczné Papp Zsuzsánna, Szabóné Szujó Erika
BÖLCSÖDEI csoport: Kerek András, Holopovicsné Kristóf Enikő,
Dózsáné Bakk Tünde, Kerek Andrásné, Lakatosné Sipos Diána,
Bíróné Papp Szilvia

Baba-Mama Klub
A városi egészségfejlesztési program keretében 2012. május 23-án
19 fő részvételével megalakult a
baba-mama klub. A megalakulást
nem csak a program írta elő, hanem a gondozásunk alatt álló kismamákban merült fel az igény egy
ilyen közösségi forma létlehozásához. Célunk az volt, hogy lehetőséget adjunk a gyermekeiket otthon
gondozó anyukáknak, hogy gyermekeikkel együtt egy- egy tartalmas délutánt töltsenek kikapcsolódással, ismerkedéssel, ismeretszerzéssel. Lehetőséget adva közös
nevelési problémáik megbeszélésére is. A könyvtár nagy örömmel ad
helyet ezeknek a délutánoknak. A
kényelmes, barátságos környezetben a legkisebbeket (pár hónaposakat) is biztonságosan el tudjuk
helyezni, kúsznak, másznak játszanak, a nagyobb testvérek színeznek.
A klubfoglalkozások három állandó eleme: szakmai ismeretek, kismama torna és a ringató.
Nyitóelőadást Dr. Kurkó László
fogszakorvosunk tartotta, majd
következtek az aktuális témák,
mint a napoztatás és bőrvédelem
illetve az anyatejes világnaphoz
kapcsolódva az anyatejes táplálás.
Ez alkalommal egy - egy szál virággal köszöntöttük a jelenlévő
édesanyákat.
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„A jó nem más, mint a dolgok ősi és
természetes rendje. Egyszerűen csak
az egyenes út. Jutalma önmagában
van. Tisztává tesz és könnyűvé.
Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius kincsén sem, s
amiktől nem foszthat meg semmiféle
hatalom.”
Wass Albert
Hálásan köszönjük minden jó
szándékú és segítőkész szülőnek a
segítségét, mert hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen szép nappal
Gyógytornászunk
segítségével
tartásjavító gyakorlatokat, intímtornát, baba-mama tornát végzünk,
hisz fontos az egészséges testalkat
megtartása a terhesség alatt és a
szülés után is babákkal való közvetlen testi kontaktus megtartása
mellett.
Ének és mondókaleckéket veszünk,
közösen tanulva és játszva a
csöppségekkel. Ebben a munkában
aktívan közreműködik karvezető,
óvónő és pedagógus is , akik tagjai
a csoportnak.
Nagy sikernek tartjuk, hogy alkalmanként 17-18 édesanya jön el
gyermekével.
Előzetes
programjavaslatunkat
közzétesszük. Újabb résztvevők
csatlakozását várjuk a minden hónap utolsó csütörtökjére meghirdetett klubfoglalkozásainkra. Az
előzetes programot igény szerint
bővítjük a résztvevők javaslata
lapján
A klub életéről, a szakmai anyagokról tájékozódni lehet a város
honlapján is.
Baba-mama klub tervezett program
2012-08-30
Szülés
utáni
lelki
válság
megelőzése, kivédése és kezelése
Balogh Éva Zita pszichológus
2012-09-27
Szülés
utáni
lelki
válság
megelőzése kivédése, és kezelése
Bodó Erika vezető védőnő

lettünk gazdagabbak, s amely ékes
bizonyítéka annak, hogy az óvoda
csak a családi házzal együttműködve tehet a legtöbbet a gyermekekért! Köszönjük továbbá kollégáinknak, az óvoda összes dolgozójának, a segítőkész önzetlen
munkát, hogy évről-évre töretlen
lelkesedéssel és kitartással közreműködnek a Gyermeknap lebonyolításában!
Átyinné Leó Anna, Ilisz Csabáné,
Tóth Istvánné

2012-10-25
Konyhatechnikai eljárások, avagy
ahogyan a dietetikus ajánlja
2012-11-29
A szülés, a családtagok, az apa
szerepe
Mészáros Mária kórházi védőnő
2012-12-20
„Szemünk fénye” a gyermek
„Babák karácsonya”
„Egészségem a jövőm” iskolai
egészséghét.
Az általános iskola nevelési és
oktatási feladataival megegyezően
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
gyermekek egészségügyi ismereteit
bővítse, gyakoroltassa. Az egészségnevelési ismeretek nyújtása
szervesen beépül a mindennapos
pedagógiai gyakorlatba. Minden
nevelési és oktatási évben sok sok
órát és napot szentelünk ennek a
témának. Ez az év bővelkedett
ilyen programokban.
A 2012 június 7-14-ig tartó időszakban az alábbi témák köré csoportosítottuk a programokat:

” Ép testben ép lélek”önismereti játékok és feladatok
megoldása

” Mozogj az életedért”egész
napos
iskolai
sportprogramok
sorjátékokkal,
ügyességi
feladatokkal,
sporttotóval

„ Az elsősegélynyújtás és a
káros
szenvedélyek”-alap
elsősegély nyújtási ismeretek
elsajátítása, mit tartalmaz az
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elsősegély láda és azt, hogyan
használjuk, stabil oldalfektetés,
feladatlapok kitöltése a káros
szenvedélyekről, energiaitalok és
társai,

„Süssünk
főzzünk
egészségesen”- az egészséges
táplálkozás elveit hangsúlyozva
minden osztály elkészítette a
kapott alapanyagokból a saját
tízóraiját, amit jóízűen el is
fogyasztottak.
(Ehhez
a
programhoz
a
Privát
élelmiszerbolttól
–Kocsis
Miklós- még plusz anyagi
támogatást is kaptunk

„Éltető természet, élhető
környezet”- a környezetünk
védelmét
hangsúlyozva

foglalkoztak a gyermekek a
szelektív hulladékgyűjtéssel, a
természetvédelmi területeinkkel,
nemzeti parkjainkkal. Rajzoltak,
zászlókat készítettek, puzzle-ékat
raktak össze, környezetvédelmi
rejtvényt oldottak meg.
Az iskolai program zárása az volt,
hogy minden osztály átvehetett
egy- egy trambulint Barabás Ferenc polgármester Úrtól.
A sorozat képes krónikáját
megtekinthetik a város honlapján
található
képgalériában.
http://www.biharkeresztes.hu/eges
zseg/index.php?modul=9

Közel a Kárpát Medencei
Döntő!

ország összes tájegységeinek népdalkincsét felvonultatta.
A versenyen fellépő 54 népdalkör
és szólista produkciója közül csak
24-et tartott érdemesnek a szakmai
zsűri az országos döntőbe jutásra.
Hallva az előttünk fellépőket, hol
megerősödött, hol halványodott
bennünk a remény, hogy bejuthatunk a döntőbe, de a színpadon
állva elszállt minden feszültség és
felszabadultan, talán eddig a legjobban adtuk elő a zsűri által kiválasztott "Dráva szélén lakom" című
Dráva-menti népdalcsokrunkat. Az
elismerés sem maradt el, Vass
Lajos Kiemelt Arany Fokozattal
jutalmazták produkciónkat, ezzel

pedig bejutottunk a 2012. november 17-én, Budapesten megrendezésre kerülő Vass Lajos "Hagyományos régiók, régiók hagyománya" Kárpát Medencei Döntőjébe.
Reméljük, ott is sikerül helytállnunk és bizonyítanunk, hogy helyet kérünk Biharkeresztesnek,
mikor a Vass Lajos Szövetség tagjainak legjobbjait sorolja.
Ezúton köszönjük Barabás Ferenc
Polgármester Úrnak, hogy a nézőtérről szorított nekünk, ami sokat
jelentett számunkra, valamint az
Önkormányzatnak, hogy támogatja
egyesületünket, nélkülük nem lennénk ilyen sikeresek.
Nagyné Jankó Judith elnök

A közelmúltban Veszprémben és
Balatonfüreden
megrendezett
show, disco és modern tánc Világbajnokságról a Piruett táncosai
csak dobogós helyezésekkel tértek
haza.
A tizenegy lenevezett koreográfiából összesen öt arany, négy ezüst
és két bronzérem tulajdonosai lettek a tánciskola növendékei. A
lányok junior és felnőtt korosztályban mérettették meg magukat több
ország versenyzői között az öt
napos nemzetközi versenyen.
A2007 óta működő Piruett Tánc
Stúdió versenyzőit Simonyi Kitty,
a Magyar Divat és Sporttánc Szö-

vetség kétszeres nívódíjas vezető
táncpedagógusa és Varga Emese
érdemes sporttáncos készítette fel.
A legjobb eredményt Varga Enikő
disco és modern szólóban, Varga
Emese és Tóth Andrea modern
duóban érte el, akik egy különdíjat
is kaptak az aranyérem mellé, valamint a junior és felnőtt show
csoport koreográfiája is felállhatott
a dobogó legmagasabb fokára, az
utóbbi egy koreográfusi különdíjjal
gazdagodva.
A legeredményesebb versenyzők
név szerint is megemlítendők:
Barcai Blanka, Mokánszki Dóri,
Háló Csenge, Holopovics Zsófia,

A Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület hosszú évek
után újra benevezett a Vass Lajos
Népzenei Szövetség által meghirdetett "Hagyományos régiók, régiók hagyománya" című népzenei
versenyre, melynek elődöntőjéről
2011. november 12-én Arany fokozattal jutott tovább az országos
középdöntőbe.
2012. június 2-án Derecskén került
megrendezésre ez a rangos esemény, amely leginkább HajdúBihar és a Nyírség, valamint az

A Piruett elsöprő sikerei a
júniusi Világbajnokságon

Felhívás!
Amennyiben van internetes hozzáférése látogasson el a város honlapjára. A városi egészségfejlesztési pályázattal kapcsolatos aktuális
programokról folyamatosan tájékoztatást adunk, rendezvényeinkre
szeretettel várjuk
Van egy egészséges és nagyon
finom ételreceptje, amit otthoni
alapanyagokból
elkészíthetünk?
Kérjük ossza meg velünk! Egyedi
ételreceptjeiket várjuk interneten
vagy nyomtatásban. A receptek
leadhatók az egészségházban, de
ha lediktálja mi szívesen közzé
tesszük.
Nagy Erika
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Bozsódi Fanni, Ötvös Eszter, Pala
Boglárka, Vajna Vivien, Kiss Tünde, Dévai Fanni, Ökrös Viktória,
Kiss Tímea, és Bendly Barbara.
A lányok a nyáron sem pihennek,
hiszen edzőtáborokban készülnek
fel az újabb nemzetközi megméret-

tetésekre, amelyek októberben
lesznek Pécsen, show tánc Európabajnokság illetve disco tánc Világkupa keretében.

Két hónap élményei a
Gondviselés Házában

pörkölt volt kapros-túrós galuskával.) Nagyon jó érzésekkel és sok
kedves találkozás élményével jöhettünk haza.
Június 20-án a szépen felújított
berettyóújfalui strandra látogatott
el kis csapatunk. Lakóink nagyon
jól érezték magukat a gyógyhatású
vízben és a szép környezetben.
Június 28-án a lakóink és a klubtagjaink számára szalonnasütést
szerveztünk az Otthon udvarán.
Nagy segítséget jelentettek a munkatársak, akik munkaidőn túl is
vállalták az ellátottak segítését.
Több tűznél sültek a szalonna darabok, csorgattuk a kenyereket, és
kínáltuk meg a sok ágyban fekvő
lakót is, hogy ők is részesedjenek a
finom ételből.
Július 4-én szemészeti vizsgálatot
szerveztünk.

Idén a sok-sok májusi elfoglaltság
miatt a majálisból júniális lett.
Június 3-án vártuk, hagyományaink szerint a klubtagjainkat és a
református gyülekezet tagjait egy
finom ebédre és egy kellemes nótázásra a Gondviselés Háza udvarán. Remek időjárás, jó hangulat és
jó társaság: minden együtt volt
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.
Ez alkalommal adtuk át a dicsérő
okleveleket és a „Le a kalappal”
díjakat azoknak a lakóknak, akik
kiemelkedően sokat tettek a közösségért. A legkiválóbbak autóbuszos
kiránduláson, színházlátogatáson,
strandfürdőzésen való részvételt
kaptak jutalomként.
Június 8-án a Vekeri-tó melletti
Dorcas Kempingben a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája által szervezett
VI. Országos Református Diakóniai munkatársi Találkozón vettünk
részt. Az ország református fenntartású szociális intézményeiből
(Zalaegerszegtől Zsarolyánig) több
mint 500 munkatárs volt jelen. A
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr
által tartott nyitó áhítat után Czibere Károly szeretetszolgálati irodavezető köszöntőjét hallgatták meg
a jelenlevők, majd játékos vetélkedő, Ki-mit-tud, ismerkedés, szerepelt a nap programjában. Hagyományosan főzőversenyen is részt
vehettek a jelentkezők. A 39 versenyző csapat között a 2. helyet
szerezte meg a Gondviselés Háza
munkatársi közössége. Most nagyon finom csorbalevest és parázson sült töltött almát készítettünk.
(Két évvel ezelőtt az első díjat
hoztuk el. Akkor a győztes étel
vörösboros, kakukkfüves marha-

A Piruett Tánc Stúdióban szeptembertől folyamatos beiratkozási

Július 11-13-ig a munkatársakkal
autóbuszos családos kirándulást
szerveztünk a Duna-kanyarba 34 fő
részvételével.
Vámosmikolán
(Szob, Ipolytölgyes és Márianosztra közelében), a budapesti Albert
Schweitzer Református Idősek
Otthona pihenőházában volt a szállásunk. Első este jó slambuc főtt a
bográcsban, majd órákon keresztül
beszélgettünk, viccelődtünk a tűz
körül. Második nap az Esztergomi
Bazilikát és a Visegrádi Várat látogattuk meg és ámultunk a szépségükön. A szendvics-ebéd elfogyasztásához a dömösi Duna-

lehetőség van Berettyóújfaluban,
Biharkeresztesen, Derecskén és
Debrecenben. Bővebb információk
a www.piruett.hu oldalon olvashatóak.

partra telepedtünk le. Vacsorára
remek, tárcsán sütött ételeket készítettünk és abba sem tudtuk
hagyni a nevetős beszélgetéseket,
szójátékokat. Harmadik nap reggel
lecsó készült, majd – egy kis
szakmát is beiktatva – meglátogattuk a helyi 150 fős idősek otthonát,
melyet a Fővárosi Önkormányzat
működtet. A kedves kollegákkal
azonnal értettük egymást, akár
örömről, akár nehézségről esett
szó. Közben elkészült a bográcsban a finom gulyásleves, melynek
elfogyasztása után hazaindultunk.
Nagy ajándékként éljük meg a
munkatársakkal családosan, közösen eltöltött időt, hiszen sokkal
jobban megismerhetjük és megszerethetjük egymást, ha munkán kívül is találkozunk.
Július 28-án főzést szerveztünk az
Otthon udvarán. Mindig nagy élmény együtt lenni, vidáman beszélgetni. Istennek hála, ezek a jó
beszélgetések, kedves élmények
állandó alkotórészei mindennapi
életünknek.
Augusztus 2-án különleges vendégek érkeztek hozzánk. A Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus
Egyházmegye fiatalokból álló zarándok csoportja Máriapócs és
Nagyvárad közötti zarándoklatot
szervezett. A fiatal csapat nyugodt
éjszakai pihenéssel és finom ételekkel töltődött fel a Gondviselés
Házában. Kedves, elszánt fiatalokat ismerhettünk meg bennük, akik
egy szent cél érdekében készek
hatalmas áldozatot hozni, nagy
erőfeszítést tenni, hiszen ebben az
embert próbáló időjárásban 120
km-es gyaloglásra vállalkoztak.
Nagy Zsoltné
intézményvezető
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KULCSÁR LÁSZLÓNÉ
női fodrász mester
Megújult környezetben szeretettel várom
kedves régi és új vendégeimet!
Biharkeresztes, Arany J. u. 3.
TEL: 54 / 430-331

VÉDJE OTTHONÁT!
BETÖRÉSJELZŐ RIASZTÓK SZERELÉSE
ÉS PROGRAMOZÁSA.
CCTV VIDEORENDSZEREK TELEPÍTÉSE
ÉS PROGRAMOZÁSA.
CSALÁDI HÁZAK, ÉPÜLETEK VILLANYSZERELÉSE.
ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL:
TÓTH TIBOR (30) 492-8295

TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS!
Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.

-

HIRDESSEN A KERESZTESI HÍREKBEN!

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

KULCSÁR LÁSZLÓ
MUNKA-, TŰZ, ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
SZOLGÁLTATÓ

Kockázatelemzések, szabályzatok
elkészítése, biztonsági elemzések,
tesztelések, környezetvédelmi jelentések
elvégzése.
Biharkeresztes, Arany J. u. 3.
TEL: 06 70 337 3948
ELADÓ
900 négyszögöl föld a biharkeresztesi
szőlőskertben 36 db termő gyümölcsfával,
2 db fúrott kúttal,tégla építésű pajtával,
a szőlőskert legmagasabb pontján, a toldi úti
temetővel szemben, közvetlen a kövesút mellett.
Érd: 06/54-425-869-es telefonszámon.

Padlószőnyeg és PVC DISZKONTBAN
NYÁRI VÁSÁR -20 % ENGEDMÉNNYEL

SÍRKŐKÉSZÍTÉS

Padlószőnyegek 4 m szélesek
990
790,-Ft/m²-től
PVC padlók 2,3,4 m szélesek
1.290 990,-Ft/m²-től
Csempék: - fali
1.500 1.190,-Ft/ m²
- taposó
1.900 1.520,-Ft/m²
- kültéri
csúszásmentes
3.000 2.400,-Ft/m²
Futószőnyegek:
1.500 1.350,-Ft/m²
Középszőnyegek:
5.000 3.900,-Ft/m²
Laminált parketták
1.490,-Ft/m²
OSB lap 125X250
3.490,-Ft/db
Mész, Cement, Vakolat, Tapéta, Díszléc, Falmatrica kapható

Forgalmazom a kiváló minőségű
olasz, svéd gránitokat egyedi kivitelben
és az olcsóbb, gyengébb minőségű
kínai termékeket
170.000 Ft-tól,
szélességtől függően.

Biharkeresztes, Széchenyi u. 56.
Nyitva: Hétfő – Péntek 9 – 16
Szombat
9 – 12
Telefon: 06/54/430-080, 06/70/388-4077

Elérhetőség:
VITÁLIS RÓBERT
Biharkeresztes, Kossuth u. 152.
Telefon: 06/30-361-63-15

TANSZERBÖRZE
Tanszerbörze a könyvtárban 2012. augusztus 21-22-én 13-16 óráig "tanévnyitó" ruha és
iskolaszerek börzéjét szervezzük
a Városi Könyvtárban (Kölcsey u. 7. sz)
Nagyszerű lehetőség, hogy használt, tiszta és jó állapotban lévő gyermekruhákat és
iskolakezdéshez szükséges tárgyakat
cseréljen.
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BIHARKERESZTESEN A KÖLCSEY U. 27. sz alatt augusztustól
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS!!!
SZOLGÁLTATÁSAINK:
- SZEMÉLYGÉPKOCSIK, MOTORKERÉKPÁROK,
UTÁNFUTÓK, KISTEHERAUTÓK MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA A HELYSZÍNEN
- MINDEN JÁRMŰ EREDETISÉG VIZSGÁLATA
- AUTÓSZERVÍZ
- HIBAKÓD KIOLVASÁS ÉS TÖRLÉS
- FÉNYSZÓRÓ BEÁLLÍTÁS
VENDÓ-CAR KFT
4110 BIHARKERESZTES, KÖLCSEY U. 27.
TEL.: 06-54-425-690
06-54-425-689
06-30-249-22-57
BIHARKERESZTESEN ÉS KÖRNYÉKÉN ÉLŐ
LAKOSOK SZÁMÁRA
A MŰSZAKI VIZSGA MELLÉ INGYENES
HIBAKÓDOLVASÁST VAGY 1.000,- Ft
KEDVEZMÉNYT ADUNK ÁRAINKBÓL!

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

Balkus Autófényező Kft.
4110, Biharkeresztes, Osváth Pál u. 44.
Tel.: 06/30 223 3609
E-mail: balkuskft@citromail.hu
CASCO ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁR RENDEZÉSE
TELJESKÖRŰ BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉS
Szárítókamrás fényezés, számítógépes színkeverés
Gépjárműfényezés:
- javítófényezés (foltjavítás)
- részleges javítás (elemek fényezése)
- teljes fényezés
- speciális fényezések (airbrush technika)
- ipari célú fényezések
- egyedi fényezések

Karosszériajavítás:
- 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

NYÁRIGUMI AKCIÓ!
ÁRUSZÁLLÍTÁS, BÚTORSZÁLLÍTÁS, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS,
ZÁRT KISTEHERAUTÓVAL

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

