11. OLDAL

KÖZÖS AKCIÓBAN A JÁTSZÓTÉRÉRT
A”Főzzünk együtt játszóteret” akció
közös
gyűjtésre
ösztönözte
Biharkeresztes lakóit. Sajnos városunkban a játszótereink többsége már
nem felel meg az előírásoknak, de
nincs is pénz a felújításukra.

KERESZTESI HÍREK
Sokan gondolták úgy, hogy ez az akció
nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kis
összefogással – Delikat8 vonalkód
gyűjtéssel – és egy kis szerencsével
talán nekünk is lehet egy új játszóterünk. Az első sorsolásra 68 kg
Delikat8 vonalkódot sikerült összegyűjtenünk, de sajnos itt még nem a mi
nevünket húzták ki. Ekkor Tiszalúc és
Tokod vihette haza a játszóteret.
Azonban a lelkes kódgyűjtők nem
adják fel, hiszen már március eleje óta
újabb 40g Delikat8 vonalkód gyűlt
össze a dobozokban.
Június hónapban van talán a legnagyobb esélyünk megnyerni a játszóteret, hiszen ekkor csak a Hajdú-Bihar
megyéből beérkezett vonalkódok játszanak. Így most újra arra kérünk mindenkit, hogy ”Főzzünk együtt játszóte-

ret” és gyűjtsük együtt továbbra is
ilyen lelkesen a Delikat8 vonalkódokat. S egy jó tanács a kódot beküldőknek; lehetőség szerint pontosan 1 kg
Delikat8 vonalkódokat küldjünk játékba, mert sajnos a plusz dkg-ok elvesznek és nem lehet utólag kerekíteni
azokat! Köszönjük!
Önt is várjuk folyamatosan a
következő helyszíneken minél több
DELIKÁT8 vonalkóddal:
Általános iskola, Erdélyiné Szőke Tünde
kozmetika, Könyvtár, Művelődési Ház,
Privát Bolt – Hunyadi utca, Kossuth utca,
Reál Bolt, Szivárvány Óvoda, Vegyes Bolt
– Alkotmány utca, Zöldséges bolt – Hősök
tere, Zöldséges bolt – Kossuth utca, 7-es
ABC ÁFÉSZ bolt, Piac ABC, Sütő Italbolt,
Mirella Használtruha-bolt

SZŐKE JENŐ: PEDAGÓGUS NAPRA
Távolból elnézzük a "kékellő" erdőt,
Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt,
Napot nem takarja, aranyló sugara,
Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS NAPRA.
Mezei virágok pompáznak e fényben,
Vibrál a délibáb néma rezdülésben,
Hajladozó fűzfa ad nyugtató árnyat,
Sok kis iskolásnak, kik ma erre járnak.

Vadvirágot szednek, csokorba kötik azt,
Dallal köszöntik ők, a késői tavaszt
Majd viruló arcal, remegő kezekkel
Tanároknak adják, hálás szeretettel.

Szeretettel köszöntjük a Pedagógusokat!
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