6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
VERSENYEREDMÉNYEK

AZ IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOVEMBERI SIKEREI
Nemzetközi eredményeink
A Szent Erzsébet életéről és legendáiról szóló rajzpályázaton csoportos
aranydiplomában részesültek: Bíró
Éva, Erdélyi Lilla, Erőss Gréta, Haraszti Nikolett, Pelbárt Henrietta,
Széchenyi Blanka, Sípos Bíborka,
Pálfi Viktória (Biharkeresztes).

A lengyelországi Torunban rendezett
nemzetközi rajzpályázaton diplomát
nyert Czeglédi Gábor (Biharkeresztes).
A 38. kínai nemzetközi rajzpályázaton kiállításra került Molnár Sándor
(Biharkeresztes) munkája.
Megyei eredményeink
A Kinizsi Pál Általános Iskola által a
Kinizsi emléknap alkalmából rende-

zett rajzversenyen I. helyezést ért el
Nagy László (Biharkeresztes), III.
helyezett lett Csala Zsófia (Biharkeresztes).
Felkészítő tanárok
L. Ritók Nóra, Pap Orsolya, Ujhelyi
Sándor, Török Zita, Kiss Papp Csilla,
Gólyáné Vad Anikó és Kovács Lajos.

„SZÉP MAGYAR SZÓ”
Ezzel a címmel hirdetett vers- és
prózaíró versenyt a Bihari Iskolaszövetség a tagiskolák felső tagozatosai
és középiskolásai között.
A szervezés, lebonyolítás és beszerzés feladatai Zsilinyi László elnökre
és Vass Mária titkárra hárultak. A
munka nem volt hiába való, hiszen
szép számmal érkeztek a pályaművek, voltak intézmények, ahonnan
több tanuló is nevezett. A diákok
munkáit háromtagú zsűri (Nagy
Zoltánné, Hevesi Gyula, Dani Béla
Péter) bírálta el, s állította fel a sorrendet.
December 19-én a Könyvtár adott
otthont annak a kellemes hangulatú
délutánnak, melynek első részében,

az elnök köszöntő szavai után, Kocsis Csaba bihari író tartott előadást,
inkább „élménybeszámolót” Kádár
vitézzel való megismerkedéséről,
könyvének megszületéséről, ami
igazán elnyerte a hallgatóság figyelmét.

Majd ezt követte a művek felolvasása, ezt természetesen maguk s szerzők adták elő. Jóleső érzés volt hallgatni, ahogyan az alkotók saját szerzeményeiket tolmácsolták szépen,
kifejezően.
Végezetül a zsűri -némi kritikától
sem mentes- értékelése, biztatása,
további munkára ösztönző szavai
végeztével került sor az oklevelek és
a díjak átadására.
Bízunk benne, hogy a hagyományteremtőnek szánt rendezvény továbbfolytatódik.
Értékes délután volt. Köszönet érte a
szervezőknek, résztvevőknek, segítőknek.
Dani Béla Péter

MEGHÍVÓ
A biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Nevelőtestülete, Szülői Munkaközössége,
„A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány”

2008. február 16-án /szombaton/ tartja hagyományos

Jótékonysági Bálját
a Városi Sportcsarnokban 19 órai kezdéssel.
A rendezvényről bővebb felvilágosítást az utcai plakátokon, hirdetményeken adunk.
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