4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
Püspökladányban a Karacs Ferenc
Múzeum által rendezett Sárréti
vetélkedőn az intézmény csapata
kiválóan szerepelt.
Gratulálunk a csapatnak és felkészítő tanárnőjüknek!
Szabó Fruzsina 7.o.
Psichas Dorottya 7.o
Czina Edina
8.o.
Szabó Zita
8.o.
Felkészítőjük: Bernáth Ildikó tanárnő

2008. március 13-án a Petőfi Sándor Tagiskola Bojton hagyományos
versmondó versenyt szervezett.
A biharkeresztesi diákok a következő eredményeket érték el:

Az általános iskola ebben az évben
is megtartotta a beiratkozás előtt
álló leendő 1. osztályos tanulók
szüleinek hagyományos tájékoztató
szülői értekezletét.

Átyin Regina
Fazekas Dorina
Kiss Alexandra
Csala Zsófia
Pataki Kitti

A Szivárvány Óvodában megtartott
rendezvényen a szülők tájékoztatást kaptak az intézmény által kínált lehetőségekről a 2008/2009-es
tanévben.
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BARÁTI TALÁLKOZÓN
2008. március 28-án este 6 órakor
baráti összejövetel helyszíne volt a
Városi Művelődési Ház épülete.
Járai Zsigmond a Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány
létrehozója hívta beszélgetésre
azokat a fiatalokat, akik ösztöndíjasai voltak e szervezetnek.
Az alapítvány 10 éves fennállásának évfordulójára sokan eljöttek.
Az eltelt időszakban 308 pályázatot
nyújtottak be. Volt olyan pályázó
is, aki folyamatosan kiemelkedő
tanulmányi eredménye miatt több
alkalommal kapott ösztöndíjat.
A pályázati ösztöndíj odaítélését a
kuratórium végzi, melynek elnöke

Nagy Gyula református lelkipásztor, tagjai Barabás Ferenc, Átyinné
Pénzes Emília, Dr Szilágyi
Ferencné, Járai Antalné.
A 30 megjelent támogatott kötetlen, jó hangulatú beszélgetés során
számolt be arról, kinek-kinek hogyan alakult az élete. Az alapító
Járai Zsigmond nagy örömmel és
megelégedéssel hallgatta, milyen
nagyszerű pályákat választottak a
keresztesi fiatalok.
A jelenlévők között volt közgazdász, környezeti és agrármérnök,
szociálpszichológus, kereskedelmi,
vendéglátó ipari és szállodai szakember, joghallgató, orvostanhallga-

tó, államigazgatási főiskolát végzett, tanító, tanár, média szakos,
újságíró, szerkesztő-riporter, biológus, pszichológus, külkereskedő,
műszaki végzettségű, pénzügyi
szakember,
vállalati
tervezőstatisztikus,
logopédusgyógypedagógus szakfordító.
A Keresztesi Hírek szerkesztősége
szeretné bemutatni azokat a nagyserű fiatalokat, akik innen indultak
el, dicsőséget szerezve településünknek is, bebizonyítva, hogy
méltóak az Alapítvány támogató
segítségére és figyelmére.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
2008. március 29-én szombaton
délelőtt, a Városi Művelődési Ház
és Könyvtár szervezésében, Játszóházat rendeztek a Művelődési Házban. A délelőtt folyamán közel
ötven gyerek és az őket kísérő szülők és nagytestvérek vettek részt

különféle kézműves tevékenységekben. A nagyobb gyerekek irodalmi fejtörők megoldásával csiszolhatták tudásukat. A kézműves
kismesterségek mellett, a gyerekekkel való közös beszélgetésnek
volt igazán nagy vonzereje. A délszülők visszajelzése alapján sikeresnek mondható új kezdeményezésünk,
melynek során a szülők az újonnan
beiratkozott gyerekekkel néhány órát
eltölthettek a Teknőc csoportban,
ahová nagy szeretettel várjuk a leendő kiscsoportosokat.

A Szivárvány Óvodában a beiratkozás, április első hetében zajlott. A

Lakodalmakra koszorúslány ruhák
különböző színekben és méretekben
is kölcsönözhetőek, reális árakon.

előtt igen vidám, családias hangulatban zajlott, köszönhető ez a Városi Művelődési Ház és Könyvtár
dolgozóinak, az Egyesített Szociális Intézmények és a Szivárvány
Óvoda munkatársainak.

Személyi jövedelem adója
1%-ának felajánlásával kérjük
támogassa az
„Óvodás Gyermekekért Nevelési
Alapítványt”.
Adószám: 18545128-1-09.
Köszönjük támogatását.
A Szivárvány Óvoda dolgozói

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

