4. OLDAL
FELVÉTELI HÍREK!
Február 15-éig jelentkezhettek a
nyolcadikos tanulók középfokú oktatási intézményekbe. Iskolánkba öszszesen 137 tanuló küldte el a jelentkezési lapját, a következő bontásban:
- gimnázium, 9. A osztály (emelt
óraszámú
idegen
nyelvinformatika): 46 fő,

KERESZTESI HÍREK
- gimnázium, 9. B osztály (rendészeti képzés): 44 fő,
- szakiskola, 9. C osztály (informatika, mezőgazdasági szakmacsoport): 47 fő.
Felvehető létszám:
- 9. A osztály: 33 fő,
- 9. B osztály: 30 fő,
- 9. C osztály: 25 fő.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket
március 12-éig hozzuk nyilvánosságra. A felvételi jegyzék az iskola portáján és az iskola honlapján lesz
megtekinthető, amelynek címe:
www.bocskai-bker.sulinet.hu
Szabó András igazgató

OSVÁTH PÁL EMLÉKÉRE
A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon részt vett
az Osváth Pál halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényeken.
Február 13-án 13 órakor a Szabóné
Balla Henrietta tanárnő és Halász

Andrea, a diákönkormányzat elnöke
megkoszorúzta Osváth Pál sírját a
katolikus temetőben. 14 órától az
intézmény történelem tanára, Tóth
András tartott előadást Osváth Pál
élete címmel a Városi Könyvtárban.

Koszorúztak:
Biharkeresztes Város Önkormányzata
Bocskai István Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Bocskai István Gimnázium, Szakképző
Iskola és Diákotthon
Karacs Ferenc Múzeum, Püspökladány

PIRUETT TÁNC STÚDIÓ
A Piruett Tánc Stúdió 2008. február
17-én, Budapesten volt a Moderntánc Kupasorozat által megrendezett
V. pontszerző versenyén. A kupasorozat több versenyből áll, az itt szerzett pontokkal lehet indulni a májusi
kupadöntőben. Az egyesület gyermek, serdülő és felnőtt kategóriában
indított versenyzőket. A gyermek
formációt az 1001 éjszaka című produkciójukkal megnyerték, a csapat
serleget, a táncban szereplő gyerekek
aranyérmet és oklevelet kaptak. Serdülő kiscsoport kategóriában a lányok a Dreamgirls című koreográfiával 2. helyezést értek el, ezüstérmet
és oklevelet vehettek át. Felnőtt kiscsoport kategóriában a nagylányok a
Refuse című táncelőadásukkal első
helyezést értek el.
Gyermek kiscsoportban több versenyző indult, a nézők a Katonás
táncot végig tapsolták, nagyon tetszett nekik, hiszen olyan akrobatikai

elemek és tánclépések voltak benne
ami gyermek korcsoportban nem túl
gyakori.

A zsűri az első helyet mégis A Karib
– tenger kalózai táncnak ítélte meg,
akik berettyóújfalui csoport és szintén a Piruett Tánc Stúdióhoz tartóznak. A verseny előtti este az Iskolabálon felléptek a gyerekek, így a
bálon lévő közönség is láthatta azokat a táncokat, amivel másnap a
versenyen indultak.

Az iskolabálon készített fényképeket
Biharkeresztes honlapján meg lehet
nézni, a versenyről pedig a
www.rendezvenyfotozas.hu oldalon
találhatnak nagyon jól sikerült képeket.
Szeretném megköszöni Barabás
Ferenc Polgármester Úr segítségét,
illetve a szülők támogatását is. A
helyszínen velünk együtt örült az
elért eredményeinkért Tóth Bandi
bácsi buszsofőr is. Tavasszal még
több versenyre készülünk fel, így az
egyesület várja a helyi és környékbeli szponzorok támogatását melyeket
a gyermekek versenyeztetésére, nevezési díjakra, utazási költségekre
fordítunk. Szíves felajánlásukat az
egyesület és a gyermekek nevében
előre is köszönettel fogadjuk.
Simonyi Kitty
egyesület elnöke, táncpedagógus

OSVÁTH PÁL HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN
„Múltat varázsló boldog áhítat,
Mit örökbe hagysz e szent szóval: Bihar
Egy sír, egy dal, egy rokkant régi ház,
Ha a lelkedben mindig hazajársz,
Éjféli órán, ami átnyilal:
Életed, múltad ez a szó: Bihar.”
/Dutka Ákos/

Pontosan 100 évvel Osváth Pál halálának napján, 2008. február 13-án, csendes kis megemlékezés helyszíne volt a
biharkeresztesi katolikus temető.

Az önkormányzat, az oktatási és művelődési intézmények, diákönkormányzatok képviselői, s a nyugdíjas
résztvevők jelenlétében került sor a
nemzetiszín szalagokkal díszített kegyeleti koszorúk elhelyezésére. A
honvédtiszt, a szabadságküzdelmek
részese, pandúrkapitány, csendbiztos,
néprajzi, helytörténeti kutató, író, a
sárréti emberek világának jó ismerője

végakarata szerint itt kívánt nyugodni,
az általa annyira szeretett tájon, Biharkeresztesen.
Örök álmának nyugalmát őrzi az előtte
tisztelgő nemzedék, aki szobrot állított
neki; s a felnövekvő ifjúság több mint
egy évtizede az ő szellemében verseng
a „Szülőföldem – Biharország” honismereti vetélkedőn.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

