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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

(Ady Endre)

Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Elérkezett az adventi időszak.
Advent a karácsonyra való lelki felkészülés, a várakozás, a reménység
ideje.
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség és a szeretet melegét hozza el minden lakásba.
A kis Jézus megszületésének napjára igyekszik mindenki lelkileg is felkészülni. Ahogy egyre több gyertya lobban lángra az adventi koszorún,
úgy nő szívünkben a vágyakozás, a megértés az igaz szeretet iránt. Az
ünnep hangulatában észrevétlenül is jobban egymásra figyelünk, és arra gondolunk, mivel lephetnénk meg szeretteinket, azokat, akik fontosak számunkra.
Advent időszakában próbálunk többet mosolyogni, békeszeretővé válni, és többször, sokkal
többször igyekszünk megbocsátani.
Jézus Krisztus születésének megünneplése eltölti lelkünket, csak ilyenkor átélhető szép emberi érzéssel, karácsony az-az ünnep, ami megismételhetetlen, és ami évről évre újabb reményt ébreszt minden emberben egy gazdagabb, egy tartalmasabb élet megteremtéséért.
A Karácsony mindezek mellett az összetartozás jeles ünnepe is. Nemcsak a családok, rokonok összetartozásának bizonyítéka, hanem az is, hogy mindannyian egy nagyobb közösség
fontos tagjai vagyunk.
Kedves Biharkeresztesiek!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését, és az Önkormányzat munkáját. Köszönöm a
vállalkozóknak, hogy több alkalommal támogatták rendezvényeink sikeres megvalósítását.
Köszönöm a civil szervezeteknek, hogy tevékenységeikkel színesítették városunk kulturális
életét.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet, a békesség tegye széppé az ünnepeket. Magam és
a Képviselő-testület nevében békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánok.
Kívánom, hogy 2013-ban terveik maradéktalanul megvalósuljanak, s családjuk körében boldogan, szeretetben éljenek!
Barabás Ferenc
polgármester

2. OLDAL
TÁJÉKOZTATÁS
ebtartók részére
Az állattartási szabályokat szigorító kormányrendelet (41/2010.
(II.26.) Korm.rendelet) jövő év
elejétől kötelezővé teszi a kutyák
úgynevezett transzponderrel (mikrochip) való ellátását. 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál
idősebb eb csak mikrochippel
megjelölve tartható. Az eb chippel történő megjelölését követő 8
napon belül a beavatkozást végző
magánállatorvos kötelessége, hogy
az eb adatait nyilvántartó országos
elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) regisztrálja.
Az eb chippel történő megjelöléséért a magánállatorvos ebenként legfeljebb 3 500 Ft-ot kérhet
az állat tartójától, amely magában
foglalja a chip árát, a beültetés
díját és az adatbázisban való re-
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gisztráció díját. A mikrochipphez
tartozik egy matrica is, amely az eb
oltási könyvébe, útlevelébe vagy a
regisztrációs adatlapjára is felkerül.

hogy tegyen eleget kötelezettségének, amennyiben ez nem történik
meg, úgy felelősségre vonható,
megbírságolható.

Azokat az ebeket is regisztrálni
kell az adatbázisban, amelyek
már rendelkeznek mikrochippel.
Ezt a regisztrációt is az állatorvos
végzi, és ennek az ára állatonként 200 Ft. A regisztráltatás miatt
az eb tartója köteles az állatorvost
2012. december 31. napjáig felkeresni. Az állatorvos 2013. január 1jétől köteles ellenőrizni, hogy a
hozzá bekerülő, korábban még
nem látott kutyák rendelkeznek-e
mikrochippel; amennyiben nem,
ezt
fel
kell ajánlania
az
állatartónak. Ha ehhez az állat
gazdája nem járul hozzá, úgy az
állatorvosnak a rendelet szerint ezt
minden esetben jelentenie kell a
járási állat-egészségügyi hivatal
felé. A bejelentés függvényében a
hivatal felszólítja az állattartót,

A chippel megjelölt eb tartójának
megváltozása esetén az új tartó az
adatváltozást 8 napon belül köteles
a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Erre az állattartó akkor is köteles, ha a chippel
megjelölt eb tartási helye-, tulajdonosa megváltozik, vagy az állat
elpusztul.
Felhívom az ebtartókat, hogy legkésőbb az év végéig keressenek fel
állatorvost, kutyájuk mikrochippel
való megjelölése és regisztrálása
érdekében!
Biharkeresztes, 2012. október 30.
Dr. Nagy Csaba sk.
mb. jegyző

VÁROSI KARÁCSONY
BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
VALAMINT A VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
ÉS CSALÁDJÁT A

VÁROSI KARÁCSONY
CÍMŰ RENDEZVÉNYÉRE.

2012. DECEMBER 13-ÁN 18.00 ÓRÁTÓL
A REFORMÁTUS TEMPLOMBA

„ZENÉS ESTI IMÁDSÁG”
TEMPLOMI HANGVERSENY A

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
ELŐADÁSÁBAN

MŰSORON:
CORELLI: KARÁCSONYI CONCERTO GROSSO
HÄNDEL: VÍZIZENE
MOZART: "LAUDATE DOMINUM"
KÖZREMŰKÖDIK.: HINTALAN-MONDOK YVETTE
MOZART – A-DÚR SZIMFÓNIA
VEZÉNYEL: BÁNFI BALÁZS
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Biharkeresztes Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény alapján településünkön a korábbiakban
megalakított polgári védelmi szervezetek újjászervezését végezzük.
Az új polgári védelmi szervezetekbe beosztható minden nagykorú magyar állampolgár, aki nem rendelkezik a
törvény adta mentességi feltételekkel.
A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre és gyakorlatra osztható be, valamint polgári védelmi
feladatok ellátására szolgálatteljesítésre kötelezhető. A mentességgel nem rendelkező személyeket polgármesteri
határozat osztja be – kötelező érvénnyel! – a polgári védelmi szervezet személyi állományába. Ebben az esetben a
beosztott személynek nem áll
módjában a beosztási feltételeket befolyásolni. Erre csak önként jelentkezés esetén van lehetőség.
Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezésre!
Katasztrófahelyzetek ritkán alakulnak ki, de kizárni a lehetőségét nem szabad. A természet erőivel szemben minden település kiszolgáltatott helyzetben van. Szélvihar, felhőszakadás, rendkívüli téli helyzet nálunk is bármikor
bekövetkezhet. Önre is szükség van a településünket érintő veszélyeztető hatások kivédésére, a bajbajutott emberek megsegítésére, a károk mielőbbi felszámolására. Holnap talán az ön otthonát, anyagi javait, családtagjait kell
menteni, védeni. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek mellett a polgári védelmi szervezetek segítenek Önnek,
hozzátartozóinak, embertársainak a bajok leküzdésében. Éljen a lehetőséggel, hogy jót tehessen Önmagáért és
másokért.
Polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés előnyei:
Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan vagy határozott (mettől – meddig tartó) időtartamban vállalja a szolgálatot.
Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele
mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésű szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, műszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazása
esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt.
Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
Gondolja meg! Lehetséges, hogy már a közeljövőben Önt is kötelező jelleggel beosztják a polgári védelmi szervezetek valamelyikébe.
Éljen a polgári védelmi szervezetbe való önként jelentkezés előnyeivel!
Ha kérdése van a jelentkezéssel kapcsolatosan hívja a 06 54 430-001-es számot. Amennyiben önként jelentkezik
személyese keresse fel Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában (Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.) Majoros György ügyintézőt.
Biharkeresztes 2012. november 15.

Barabás Ferenc
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4. OLDAL
Okosabban bánj
a hulladékkal!
Ismeretterjesztő
előadássorozat Biharban
Idén szeptemberben megkezdődtek
a
bihari
szilárdhulladéklerakók helyreállítási munkái. A teljes projekt 34 települést érint, jelenleg Ártándon, Biharkeresztesen, Bojton, Nagykerekiben és
Toldon, valamint Pocsajon,
Esztáron, Szerepen és Bakonszegen folynak a munkálatok.
A Bihari Szilárdhulladéklerakó
és Hasznosító Társulás e projekt keretében ismeretterjesztő
előadásés
kiállítássorozatot indított annak érdekében, hogy az itt élők megismerhessék a környezetbarát
hulladékkezelés és hasznosítás legfontosabb kérdéseit, s
ezáltal erősödjön a lakosság
környezettudatossága is. Az
előadások állomásai összesen
10 települést érintenek, az
első állomás Berettyóújfalu.
Idén szeptember kezdődött meg
az a munka, amely nagy előrelépés a térségi környezeti megújulásában, javulásában. A Bihari
Szilárdhulladék-lerakó és Hasznosító társulás beruházásában 34
településen állítják helyre a jogszabályoknak nem megfelelő szilárdhulladék-lerakókat, visszaállítva az eredeti környezeti állapotokat, a rekultiváció várhatóan
2014 áprilisában fejeződik be a
bruttó 1.758.192.500 forint összköltségű beruházás, amelynek
85%-át az Európai Unió, a fennmaradó 15%-át pedig a magyar
állam finanszírozza.
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A munkákkal érintett tárolók legtöbbje agyaglencsében helyezkedik el, ám az idők folyamán olyan
mennyiségű hulladékot szállítottak oda, aminek eredményeképpen a szemét kiemelkedik belőlük, ezért elkerülhetetlen volt a
probléma megoldása. A Bihari
Szilárdhulladéklerakó
Társulás
ezért pályázott Európai Uniós
forrásokra, amelyek elnyerésével
és a magyar állam kiegészítő támogatásával elindulhatott a munka.
A rekultivációból több haszon is
keletkezik: javul a környezet esztétikai minősége, eltűnnek a szemétkupacok, ezzel a táj turisztikai
vonzereje is növekszik. Nagyon
fontos, hogy megszűnik az az
egészségügyi kockázat, amely a
szennyezési források és a lerakókban jelenlévő rágcsálók jelenlétéből fakad, hiszen a csapadék
immár nem moshat ki káros
anyagokat és a rágcsálók sem
terjeszthetnek fertőzéseket.
Ez a projekt Bihar elkötelezettségét jelzi a környezetvédelem, a jó
környezeti állapot
fenntartása
iránt. A hulladékkal, a hulladéklerakókkal kapcsolatos problémák
hatékony megoldása azon is múlik, a lakosság milyen ismeretekkel rendelkezik a témában, milyen
a hozzáállása, mit gondol fontosnak e témakörben, mennyire tartja életminősége részének azt,
hogy környezettudatos módon
éljen.
Most, hogy elindult a hulladéklerakók rekultivációja, egyúttal arra
is kell gondolnunk, miként tudjuk
elérni, hogy ne kelljen újra szembenéznünk azokkal a gondokkal,
amelyek a nem megfelelő hulladéktárolásból adódtak, mit tudunk

tenni annak érdekében, hogy a
lakosság érezze magának ezt az
ügyet és ösztönözzük arra, igyekezzék jobban óvni a környezetét,
s megmutassuk, az itt élő mit
tehetnek a jobb környezet megteremtéséért, a megfelelő hulladékkezelésért – hangsúlyozta az előadássorozatot megnyitó sajtótájékoztatón Megyesi Ibolya projektmenedzser.
Egy kérdéskör viszonylag gyors és
hatékony megismerésére az egyik
legjobb módszer a közvetlen tapasztalás a témakörhöz kapcsolódó tárgyak felhasználásával. Ezért
a Társulás olyan környezetvédelmi előadássorozatot – roadshowt
– indított, amely már a fiatal korosztályokkal is megismerteti a
hulladékkezelés formáit játékos,
tanító formában, a következő
tartalommal:
•
Interaktív
játszóház,
elsősorban gyerekeknek
•
Hulladékból
termék
vándorkiállítás (az első napon
tárlatvezetéssel)
•
Környezeti tanácsadás
A Társulás az előadássorozat
megszervezésében együttműködik olyan civil és szakmai szervezetekkel, amelyek régóta komolyan és szakértelemmel foglalkoznak a hulladékgazdálkodással.
További információ:
Insomnia Reklámügynökség
Salamon Eszter
Telefon: 06/30-637-1635
Email: salamon@insomnia.co.hu

„A meghosszabbítható kockázatmentesebb életért”
TÁMOP-6.1.2/LHH/-09/1-2010-0012
A Városi egészségfejlesztési program alapvető célja, hogy a lakosságot tájékoztassa a meghirdetett egészséges
életmód programokról, illetve felhívjuk a figyelmet a saját egészségi állapotuk megóvására fejlesztésére.
A projekt keretében az elmúlt hónapokban az alábbi tevékenységek valósulhattak meg:
A "Baba-mama" klub 2012. májusában indult, míg az "Egészségem a jövőm" iskolai egészséghét június 7-14.
között zajlott le. 2012 szeptembertől heti gyakorisággal "Nő vagyok- Anya leszek" klub és "Idősek klubja" várta
az érdeklődőket a könyvtárban és az idősek otthonában.
A Városi Egészségnap 2 napos programjai október 9-10-én minden korosztályt megmozgatott. Az Interaktív
előadásokon és tanácsadásokon az érdeklődők szakorvosoktól hallhattak előadásokat különböző témákban. A
gyakorlati jellegű bemutatókon kardiológiai szaktanácsadás – újraélesztés tanítás, onkológiai jellegű bemutató,
száj higiéniáról és a fogápolásról bemutató, kozmetikus, fodrász bemutató várta az ide látogatókat.
A gyerekek, fiatalok figyelmét is felhívták az egészséges életmódra a sportversenyek és rajzpályázat alkalmával.
Kézműves és kreatív foglalkozásokon, családi vetélkedők, kvíz-, önismereti játékokon, rendvédelmi szervek
bemutatóin vehettek részt.
"Óvodai egészség- és sportnap " október 26-án valósult meg a Szivárvány Óvodában.
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bűnelkövetés
visszaszorítása, utakon is fokozott rendőri jelenvalamint a megnövekvő forga- lét várható.
lom kezelése, közlekedési balesetek számának, súlyossági Téli időszak, csúszós, balesetveszélyes utak!
fokának csökkentése.
A korábbi évek tapasztalatai azt A városban található üzletek
2012. KARÁCSONYI- ÉS igazolják, hogy a karácsonyi parkolóiban hétköznapokon és
ÉV VÉGI ÜNNEPEK,
ünnepekre való felkészülés, a ünnepi időszakban egyaránt
TÉLI IDŐSZAK
megnövekedő
bevásárló- előfordulnak kisebb anyagi káforgalom jelentősen aktivizálja ros balesetek, amelyek elkerüléFokozott közterületi ellenőr- azokat a bűnöző személyeket sére az autóvezetőknek kell fozést és megerősített járőrözést és csoportokat, akik jogsértő kozottan figyelniük. A személyi
tart a Berettyóújfalui Rendőrka- tevékenységüket a közterülete- sérüléssel nem járó balesetekpitányság a karácsonyi ünnepe- ken, a közforgalmú közlekedési ben lehetőség van a felek kölket megelőző adventi hétvégé- járműveken, illetve a nyilvános csönös megegyezésére, az gépjármű kárbejelentőlapok, ún.
ken Berettyóújfaluban és a árusító helyeken követik el.
cseréjére,
de
környező településeken, a bevá- A rendőrség az év hátralévő „betétlapok”
sárló központok, piacok körül, időszakában kiemelt feladata- amennyiben személyi sérülés is
közterületeken és a nyilvános ként kezeli a közterületen foly- történt a közlekedési szabályok
helyeken.
tatott jogsértő tevékenységek szerint kötelező a rendőrség
visszaszorítását, a közterületek értesítése.
„Karácsonyi” bevásárlás, a fokozott rendőri ellenőrzését, a A tél beköszöntével a közleketolvajok útra kelnek!
bűncselekmények, szabálysérté- désben valamennyi résztvevő
A nagyobb és a kisebb üzletek- sek megelőzését és megszakítá- részéről nagyobb figyelmet kell
ben egyaránt visszatérő jelen- sát.
fordítani a nedves, esetenként
ség, hogy a vásárlás közben
jeges útfelületek csúszósságára,
viselt kézitáskákból az iratokat, Ünnepek, közlekedés, alkoholde a mezőgazdasági járművek
készpénzt tulajdonítanak el, a fogyasztás:
sárfelhordásai is mindennapos
figyelmetlenséget kihasználva. Az év végi ünnepek miatt meg- jelenségek. Amennyiben a közA bevásárlókocsikban elhelye- növekszik a gépjármű, kerék- lekedésben részt vevők a főútzett női táskák hivalkodó lehe- páros és gyalogos forgalom, vonalakon sárfelhordást tapaszezért várható azok folyamatos talnak, a közlekedés biztonsátősége a lopásoknak.
Berettyóújfalu területén nincs ellenőrzése, kiemelten az ittas gának javítása érdekében jeolyan rendkívüli ünnepi forga- vezetők kiszűrése, a kerékpáros lezhetnek személyesen vagy
lommal rendelkező bevásárló- és gyalogos közlekedés szabá- telefonon a Rendőrkapitányság
központ, amelyre jellemző vol- lyainak betartása, a láthatóság 107-es, vagy 112-es hívószámna a zseblopások elkövetése, ellenőrzése.
ára, illetve a közút kezeléséért
azonban aki a környező nagyváfelelős szervnek. Ilyen esetekHatáron átnyúló rendőri intézrosokat felkeresi, fokozottan kedések:
ben a kapitányság azonnal infigyeljen értékeire.
A közutakon az előző évekhez tézkedik az út kezeléséért felelős szerv felé a baleseti források
A fokozott rendőri jelenlét célja hasonlóan - 2012. december 14- megszüntetésére.
bűncselekmények és tulajdon 16. és 21-23. közötti időinterTisztelettel:
elleni szabálysértések megelő- vallumban – MagyarországBaradács Péter
zése, a nagy tömegek mozgását Románia határán átnyúló közler. fhdgy. s.k.
és figyelmetlenségét kihasználó kedési akció kerül megszervezésre, melynek köszönhetően az

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog ÚJ Évet kívánunk
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BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA,
KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

BOCSKAI-BÁL
A Bocskai István Oktatási Központ
középiskolai
intézményegysége
november 17-én rendezte meg
hagyományos bálját. Ez volt a 19.
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 Sörpark Kft. dolgozói készítették, míg
a hangulatfelelős a Vegas zenekar
volt.
A 290 bálozó már este 10 órára
fergeteges hangulatot teremtett,
melyet csak fokozott az est sztárvendége, Balázs Pali. Az éjféli
tombolasorsolás után hajnalig tartó
tánccal zárult a bál.

Híreink

Méltóképpen megemlékeztünk
nemzeti
ünnepeinkről:
október 6-áról, október 23-áról,
névadónkról, Bocskai Istvánról
A felső tagozatosoknak
előadást tartottak a katasztrófavédelem munkatársai.
Sok 7-8. osztályos tanulónk kapcsolódott be az ÚtravalóMacika Ösztöndíjprogramba.
Alsó tagozatos és 5. évfolyamos diákjaink a János vitéz
feldolgozását nézték meg a Bihar
Közösségi Házban.
Nevelőtestületünk Pilismaróton vett részt továbbképzésen

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:
Barabás Ferenc Polgármester Úr,
Bodó Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke, Tóth
András Sándor, Szabó Zoltánné,
Hasznosi Chis Valéria, Kulcsár
László, Dínó bababolt, Budai Alexandra, Csuvár Mihály, Bézi Bianka, Csomós Alexandra, Tóth László és családja, Csala Zsuzsa, Nagy
Zoltánné (Jutka 100-as boltja),
Gyökös Zoltán, Kolumbár Lajosné
és családja, Kiss Dávid, Tóth Díszfaiskola, Kutas 95 Zrt., Litvai 2000
Bt., Omikron Computer Kft, Cso-

mós Miklósné, Kiss Sándor, Gárdonyi Zoltán Református Általános
Iskola, Winkler Ferencné, Pesti
István, Hajdú Takarék, Takács
Lajosné, Jácint virágkötészet,
Szántó Zsigmond, Eszenyi Tünde,
Eszenyi Antal és családja, Móra
Éva, Nagy István és felesége,
Bocskai István Általános Iskola,
Dani Béla, Kovácsné Kulcsár Judit, Szivárvány Óvoda, Németh
Ernő és családja, Varga Antal, Buti
Zoltán és családja, Városi Művelődési Ház, Boros Beáta, Kocsis
Miklós és családja, Volánpack Zrt.,
Erdélyiné Szőke Tünde, László
Tibor, Pálfi Veronika, Fésűs Sándor, Botlik Károly, a gimnázium 9.
A, 9. B, 10. A, 10. B, 11. A, 12. A,
12. C osztályai.

IPR-es „Jó gyakorlat” keretében,
valamint 30 órás IPR-es tanfolyamon.
Focizni szerető tanulóink
bekapcsolódtak
a
Bozsikprogramba, rendszeresen részt
vesznek a bajnokságokon.
8. osztályosaink közül az
érdeklődők bekapcsolódtak az
Arany János Gimnázium levelezős versenyébe.
Minden osztályunk ellátogatott a bojti tájházba, ahol néphagyományainkkal ismerkedtek
játékos formában egy kellemes
hangulatú délelőtt keretében.
Aktívan bekapcsolódtunk a
Városi Egészségprogram rendezvényeibe résztvevőként és lebonyolítóként egyaránt.
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, különböző intenzitással, minden osztályunk részt
vett.
Az 1. osztályosok nyílt
napon mutatták meg, hogy
milyen sok mindent megtanultak már, amióta iskolások
lettek.
A 8. osztályosok Debrecenben vettek részt a „Szelet a
vitorlába!” pályaválasztási kiállításon, és több középiskola nyílt
napjára látogattak el. November
14-én a helyi középiskolába látogatnak el 8.-osaink, ahol a képzési kínálattal ismerkednek meg.
November 15-16-án kaktuszkiállítás és -vásár várja iskolánk tanulóit.

Külön köszönet Varga Évának és
Szabó Ilonának a büfé működtetésében nyújtott segítségéért.
Tóth András mb.igazgató
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Alsós és felsős diákjaink
készülnek a Nagykerekiben megrendezendő prózamondó versenyre.
Iskolánk partnerként részt
vesz a „Barangolás a kreativitás
birodalmában” című TÁMOP3.2.13-12/1-2012-0016
számú
pályázaton.
Pályázatot nyújtottunk be
esélyegyenlőségi és innovatív iskolák témakörökben.

Dani Béla Péter
intézményegység-vezető
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Óvodánkban 2012.októbet 16-án
tartottuk meg a hagyománnyá vált
Szüreti napot „ŐSZI TARISZNYA” néven. Ez a nap rendhagyó
volt a gyerekeknek mivel a
TÁMOP….pályázat
keretében
valósult meg, így színvonalas előadókat hívhattunk.
Elsőként A Bihari Népművészeti
Egyesület kézműves foglalkozásokat tartott a gyerekek számára, öt
csoportban.
A gyerekek érdeklődve és aktívan
vettek részt a kézműves foglalkozásokon. Ízelítőt kaphattak játékos
formában a bihari térség hagyományairól, szellemi, tárgyi kultúrájáról, közel kerülhettek a természetes
anyagokhoz. Kitartóan és figyelmesen készítették az eszközöket.
Örömmel akasztották nyakukba az
elkészült nyakláncokat, táncoltatták meg a fakanál és a rongybabákat. Különösen nagy sikere volt a
népi ügyességi hagyományőrző
játéknak. Nagy taps kísérte minden
egyes sikeresen végrehajtott próbálkozást.
A nap fénypontja A SZEREDÁS
együttes - "Töltsd teli pajtás poharam" című előadásuk, amelyen
nagyon jól szórakoztunk, mind a
gyerekek, mind pedig a felnőttek.
Szüreti dalokat és tréfás borverseket adtak elő. Megjelenítették Bacchus pajtást – bábjátékkal. Láthattuk a Maskarák tréfálkozását. Humoros rigmusokat hallhattunk –
bodnártáncot láttunk. Az előadás
szüreti táncmulatsággal, közös
énekléssel és tánctanulással ért
véget, melyhez a gyerekek, felnőttek egyaránt szívesen és örömmel
csatlakoztak. Élményekkel gazdag,
felejthetetlen órákat tölthettünk el
közösen.

EGÉSZSÉG ÉS SPORT NAP
Nagyon sok programot terveztünk
októberre, kihasználtuk a jó időt.
26.-án ismét jelentős eseményre
került sor. Az óvodánk udvarán,
valamint az EURO-parkban, Egészség és Sport napot tartottunk,
melyre a Tagintézmények nagycsoportosait, valamint a szülőket is
vendégül hívtuk. Egész napunkat
úgy alakítottuk, hogy az egészséges életmód szokásait minél jobban
megismerjék a gyerekek.

Köszönjük munkájukat. A finom
ebédhez farkaséhesen láttunk neki.
„A mese gyerekeink mindennapi
lelki tápláléka. Azok a gyerekek,
akik mindennap hallanak mesét, az
iskolába lépés idejére egy-másfél
évvel előzhetik meg anyanyelvi
fejlettségben azokat, akiknek ez
nem jutott osztályrészül. …. a kisgyerekkorban hallott mesék olyan
mintákat adnak, melyek a kamaszkoron túl is elkísérik a gyerekeket,
és segítenek a válságos élethelyzetek meg- és feloldásában.”
(Vekerdy Tamás)

A program a következő volt.

Egészséges ételeket, gyümölcssalátát készítettek a gyerekek

Közös mozgás, mindennapos testnevelés következett zenére

Az összetartozást, a csapatszellem erősítését szolgálta,
hogy minden csoport zászlóval és
csatakiáltással érkezett

Mozgásos és szellemi vetélkedők következtek

Mocsárjárás

Megetették az éhes sárkányt

Segítettek Hamupipőkének
szétválogatni a diót, mogyorót

Találós kérdéseket fejtettek
meg

Akadályokon, átkeltek a
kenguruk földjén

Egészséges-nem egészséges ételeket válogattak

Át kellett juttatni a labdát a
kígyó hasán

Zászlókeresés az EUROparkban

Aszfalt rajz verseny
A vetélkedő után eredményhirdetés
következett. A csapatok értékes
mozgásfejlesztő játékokat, egészséges ételeket, kézműves foglalkozások alapanyagait kapták jutalmul. Segítségünkre voltak: a Szülői Munkaközösség tagjai, Csizmadia Tímea védőnő, Kovácsné
Balogh Tünde fejlesztőpedagógus.

2012. november 06.-án, délután 16
órakor zsongott a biharkeresztesi
Könyvtár. Izgatott és csillogó szemű gyerekek, sok—sok szülő,
nagyszülő, óvó néni várta, hogy
elkezdődjön a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde által rendezett „Mesemondó verseny”.
Semlyényiné
Mizák
Ágota
(Gottika óvó néni) köszöntő és
megnyitó szavai után, 11 meseszerető és bátor kis óvodás vállalkozott arra, hogy kedvenc meséjét
élőszóban megossza a hallgatókkal. Szőke Annamária, Balogh
Vivien, Szónya Kitti, Szabó Katica, Átyim Dorina, Csala Péter,
Pengő Panna, Tokos-Fejes Zsófia,
Tóth Nándor, Venyige Viktória és
Venyige Bence igazán nagy átéléssel és sok-sok bájos gyermeki mosollyal tolmácsolta a szebbnélszebb népmeséket és gyermekirodalmi meséket. A zsűrinek ( Hajdú
Erzsébet könyvtáros néni, Csizmadia Tímea óvodánk védő nénije és
Németh Ernőné vezető óvó néni)
bizony nehéz volt a feladata. Ám,
hogy a zsűri megbeszélésének
percei se teljenek el mese nélkül,
arról Gottika néni gondoskodott:
„A kása” című mese története elevenedett fel előadásában, mégpedig a gyerekek és a szülők, vendégek aktív bevonásával. Vidámságban, kacagásban, no és tanulságban
nem volt hiány!
Mucika óvó néni a zsűri nevében
minden részt vevőt megdicsért és
kis könyvvel, Emléklappal jutal-
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mazott, hiszen minden mesemondó
gyermeken látszódott a mesemondás izgalma és öröme és az is,
hogy szorgalmas munka állt a mesetanulás mögött, ami viszont a
szülői, nagyszülői odafigyelést
feltételezte.

A közös munka és a közös felkészülés mindenkinek azonnali jutalmat eredményezett, de a legfőbb
célja és majdani gyümölcse mégis
a könyvek, mesék megszerettetése.
A szervező óvó nénik (Szabó Lászlóné, Semlyényiné Mizák Ágota)
nevében az alábbi verset helyezzük
minden kedves olvasó szívére:

Ginger: A mese hatalma
Mesélj nekem a csillagokról,
meséld el a végtelent,
meséld el azt, hogy mi történik,
nálunk a Földön, idelent.
Mesélj nekem a nagyvilágról!
Mit tudsz róla? Tetszik-e?
Mesélj boldog országokról...
Mesélj! Nem baj, ha csak mese.
Mesélj nekem az emberekről,
találj ki ezer történetet,
szerelemből, barátságból
meríts magadnak ihletet.
Mesélj rólam, és mesélj magadról,
nem baj, ha ez is csak mese...
Hidd el, miattunk érdeMES, ÉLJ
vele!
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
dolgozói

XVI. Országos Református Tanulmányi Verseny

Az idei tanévet eseménydúsan és diadalmasan kezdtük. E tanévben első versenyünk a XVI.
alkalommal meghirdetett Református Általános Iskolák Országos tanulmányi versenye volt.
Ezt a versenyt nagy előkészület előzte meg, mind a házigazdákat és a versenyzőket egyaránt.
Ezen a rangos eseményen több, mint 30 iskola 647 diákja mérte össze tudását.
A megnyitót a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános
Iskola igazgatója nyitotta meg. A nyitó áhitat után az izgalom kezdett az egekbe szökni. Az iskolánkból négy témakörbe neveztünk be.
A versenyfeladatok teljesítése után a diákok az ottani tanárnénikkel együtt elsétáltak a Nagytemplomba. Ott egy
rövid ismertetőt kaptunk a templom történetéről.
Visszaérkezésünk után hamarosan elkezdődött az eredményhirdetés. Izgalmas várakozás utná fény derült a titokra.
Helyezéseink
Szövegértés: Rácz Kelen Csanád, Rácz Boróka Hanna, Szabó Péter 2. osztály; 28 csapatból 7. helyezést értek el.
Felkészítő tanár: Boros Ildikó
Bibliaismeret: Lupócz Zsuzsa, Rácz Dávid Péter 4. osztály; 24 csapatból 6. helyezés
Nagy Kinga, Bernát Dóra 5. osztály; 23 csapatból 10. helyezés. Felkészítő tanár: Kovács-Győri Zsuzsa
Komplex tanulmányi verseny: Teremi Anna, Kulcsár Kevin, Török Péter 3-4. osztály; 26 csapatból 2. helyezés
(mindösszesen fél ponttal maradtunk el az 1. helyezettől). Felkészítő tanár: Venyigéné Vad Anikó, Hamarné
Hangrád Éva, Oláh Jánosné és Széchenyiné Maár Anikó
Rajz: Szőke Eszter, Rácz Csegő Sándor 4. osztály
Kellemes és emlékezetes marad ez a nap mindannyiunk számára.
Írta: Kulcsár Kevin és Török Péter
4. osztályos tanulók

SZILVESZTERI BATYUS BÁL
TÖLTSE VELÜNK
A 2012-ES ÉV UTOLSÓ NAPJÁT A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN.
2012.12.31.
Kapunyitás 19:00 órától
ZENÉL: AZ ÉLŐ BAND
BELÉPŐJEGY:
- FELNŐTT: 1.500 FT/FŐ
- GYERMEK: 500 FT/FŐ
JEGYEK ELŐVÉTELBEN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN KAPHATÓAK.
2012.12.28-ig!
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Ősz a Gondviselés
Házában
Az idei évben is sokszínű volt a
Gondviselés Háza Református
Idősek Otthona őszi programpalettája. Szeptember végén a Szarkaláb
Néptánc Együttes jóvoltából, sok
év után ismét szüreti mulatság volt
városunkban, amit időseink is
örömmel fogadtak. Nagy buzgósággal segítettek egyes díszítőelemek elkészítésében, majd a Bihar
Közösségi Házban fellépő együtteseket is megtekintették. Boldogan
idézték fel az elmúlt idők szép
emlékeit.
Mindig nagy öröm számunkra, ha
óvodások, iskolások szerepelnek az
idősotthonban. Így volt ez október
9-én is, amikor a Gárdonyi Zoltán

Nincsen hideg, mégis
befagyott a tó. . .
„Nincsen hideg, mégis befagyott a
tó,
Kibül iszik babám lova, a fakó.
Ergye, pajtás vágd föl néki a jeget,
Hadd igyék a babám lova öleget.”

Ezzel a népdallal kezdődik az a Dráva-menti népdalcsokor, melyet a
Vass Lajos Népzenei Szövetség által
megrendezett „Hagyományos régiók,
régiók hagyománya” IX. Vass Lajos
népzenei Verseny Kárpát- medencei
döntőjén énekeltünk Budapesten.
Nagy izgalommal és szorgalommal
készültünk erre a versenyre. hiszen
nagy hagyományokkal, versenyrutinnal rendelkező kiváló együttesek,
népdalkörök, szóló hangszeresek,
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Református Iskola tanulói léptek
fel egy vidám produkcióval.
Immár hagyománnyá vált, hogy az
Idősek Hete rendezvénysorozat
keretében a mesemondó napra is
sor kerül. Október 11-én egy Mesés Őszi Délutánra több mint 100an gyűltünk össze, hogy meghallgassuk a 18 előadótól a szép verseket, meséket, mókás történeteket.
Erre a napra a Vésztői Református
Egyházközség
Szeretetotthona
lakói és dolgozói is ellátogattak
hozzánk. A gondviselés háza lakói
előadásában verseket, meséket
hallhattunk, majd a dolgozók meglepetés meséjét tekinthettük meg,
ezt követően a város vállalkozó
kedvű időseinek és klubtagjainknak kedves történeteit, verseit tapsolhattuk meg. Természetesen erről
a délutánról a frissen sült kapros

lepény és a meleg tea sem hiányozhatott. Vendégeink mosolygós
arccal távoztak és a vésztőiek
örömmel vitték tovább városunk
rendezvényeinek jó hírét.
Az őszi napok melege ismét az
ártándi tópartra csalogatta lakóinkat, ahol finom bográcsban főtt
birkapörköltet fogyasztottak el. A
továbbiakban
színházlátogatás
tervezünk, majd hagyományainkhoz híven november 19-26 között
ismét adventi kiállításunkra kerül
sor. Ezt követően decemberben a
mindenki által várt, meleg hangulatú családi nap megrendezése
következik.
Szotter Gyöngyi
klubvezető

szóló énekesek mutatták be tudásukat Topolyától/Szerbia/ Tornagörgőig
/Szlovákia/,
Zalaegerszegtől
Nagyajtáig /Erdély/, több mint 100
együttes, kb. 1500-1600 fő résztvevővel.
A hatalmas Csepeli Művelődési
Otthonban csak nagyon jó szervezéssel, időbeosztással, gördülékeny
műsorbeosztással lehetett megoldani,
hogy minden csoportnak legyen
helye, ideje próbálni, felkészülni,
átöltözni a színpadi fellépésre.
Neves néprajz- és népzenekutatók,
népzene és énektanárok zsűrizték a
fellépőket.
Reggel 9 órától délután 5 óráig jöttek egymás után a fellépők és mutatták be műsorukat. Csoportunkra
délután 3 órakor került sor.
Amíg a zsűri visszavonult meghozni
döntését, addig megemlékeztünk
Vass Lajos zeneszerző, karnagy
születésének 85-dik, halálának 20dik évfordulójáról, illetve neves
előadók szórakoztattak bennünket.
Vass Lajos lelkes és nemes, szenvedélyes és lelkesítő tevékenysége
meghatározó szerepet játszik abban,
hogy népdalkörök sokasága ma is
őrzi népzenei hagyományainkat.

A színházterem zsúfolásig megtelt,
az izgalom fokozódott, nagyon vártuk az eredményhirdetést. Közös
énekléssel, népdaltanulással próbáltuk oldani a feszültséget. Meghozta a
zsűri a döntését és ünnepélyes keretek között átadták a díjakat.
A Fehér Mályva HKE népdalköre
KIEMELT NÍVÓ díjat kapott a bemutatott előadására, szintén KIEMELT NÍVÓ díjjal jutalmazták ifj.
Tóth Gyulát a népdalkör művészeti
vezetőjét szóló citera és ének kategóriában. Természetesen kitörő örömmel fogadtuk, eddig ez a legmagasabb díj, amit a Fehér Mályva népdalkör elért. Megérte a sok próba,
felkészülés, gyakorlás, izgalom.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak, akik hozzásegítettek, hogy eljutottunk erre a minősítőre, elsősorban
Biharkeresztes város vezetőinek,
hogy biztosították számunkra az
autóbuszt az utazáshoz, a Művelődési Háznak, hogy felkészülésünk
során használhattuk a Közösségi
Házat, ismerőseinknek. barátainknak, akik bátorítottak bennünket és
drukkoltak értünk.
F.M.H.K.E
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Kedves óvodások és leendő óvodások!
Szeretettel hívunk és várunk
benneteket
szüleitekkel és testvéretekkel együtt
a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde csoportjaiban
tartandó

ADVENTI KÉZMŰVES
TEVÉKENYSÉGÜNKRE
2012. december 1818-án 16 órától 18 óráig.
Várunk ben
benneteket!

KERESZTESI HÍREK

A Városi Művelődési Ház és Könyvtár a
“Kalandozás a könyvtárban” című TÁMOP3.2.4.A-11/1-2012-0019 azonosító számú
projekt keretében a

2013. januárjától
60 órás Digitális írástudás fejlesztése
című képzést indít a lakosság részére.
A tanfolyamon az ECDL operációs rendszerek és az
internet és az kommunikáció moduljait
sajátíthatják el.

A képzésre jelentkezni a Városi Könyvtárban
lehet folyamatosan.
A tanfolyam INGYENES!

Szilikon technikás
nyílászáró
szigetelést vállalunk
06/70-362-6417

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

Tisztelt Ügyfeleim!
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 - 12:00 14:00 - 17:00
Kedd :
09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Szerda: 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Csütörtök: 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Péntek : 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Eltérő időpontban kérem, hívjanak a 06 30/5600247es telefonszámon vagy a fenti címen hagyjanak üzenetet a munkatársamnak.
Nyeste István
Aegon területi képviselő
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AKCIÓK!!! Lottózó! AKCIÓK!!!
Minden hónapban új akciókkal, óriási
nyereményekkel várjuk a szerencsevadászokat.
„Hiszünk a szerencsében”
Több száz féle újsággal,
folyóiratokkal,szépirodalmi
könyvsorozattal várjuk a kultúra szerelmeseit!

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

Mobil mágnesterápia

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

www.magnapress.hu

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

amit kézbe vehet, és ingyenesen kipróbálhat
Bejelentkezés a térítésmentes kezelésre
december és január hónapban:
Gyógynövénybolt
Biharkeresztes
Bozsódi Erzsébet magnetoterapeuta
Tel.: 06 30/211-2416
06 54/431-016
UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZŐ
A Nyugati Sörkert udvarán (Damjanich u.34.)
Nyitva 7-22-ig
Ár:300 Ft/óra
Foglalás: 06/54-425-667
Ne sokat költsön,vegyen inkább kölcsön!

DIA VIRÁGKÖTÉSZET
Vágott és cserepes virágok, tápoldatok,
virágföldek, kaspók, fonott áruk,
csomagolópapírok stb.
Vállalom rendezvényekre virágkompozíciók,
kosarak, csokrok, asztali díszek készítését,
valamint temetésre kegyeleti díszek (koszorúk,
sírcsokrok stb) készítését, kiszállítását.

ADVENTI VÁSÁR!
Minden szombaton akciók a készlet erejéig.

Telefon: 06/30-878-5881

Lemezgarázsok
kiadók, eladók
06/70-388-4077

FIGYELEM !
Folyamatban van a
„Biharkeresztes Fejlődéséért
Egyesület”megalakulása.
Lokálpatrióták és a városunkért tenni vágyók
jelentkezését várjuk.
Tel: 06 31/315-9114

Padlószőnyeg és PVC Diszkont
Biharkeresztes, Széchenyi u.56.
KARÁCSONYI VÁSÁR
2012.12.01-12.31-ig

-20%

Padlószőnyegek
PVC-k
Csempék,ragasztók,élvédők
Laminált padlók
Futószőnyegek
Középszőnyegek
Álmenyezetek, tapéták
Glett és gipsz kg-ra
Nyitva: hétfő-péntek
9-16
szombat
9-12
vasárnap
zárva
Telefon:06/54 430-080
06/70 388-4077
Kellemes karácsonyt minden vásárlónknak!
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SÍRKŐKÉSZÍTÉS
Forgalmazom a kiváló minőségű
olasz, svéd gránitokat egyedi kivitelben
és az olcsóbb, gyengébb minőségű
kínai termékeket
170.000 Ft-tól,
szélességtől függően.
Az ár a síremléket, annak összeépítését és a betonalapot
tartalmazza.
Cementkötésű síremlékek 80.000 Ft-tól
Elérhetőség: VITÁLIS RÓBERT
Biharkeresztes, Kossuth u. 152.
Telefon: 06/30-361-63-15

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

NYÁRI ÉS TÉLIGUMI AKCIÓ!
Vajas Miklós
Biharkeresztes, Nap u. 15.
Tel: 06-30/9584-941

