3. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
TÁJÉKOZTATÓ A 2008/2009-ES TANÉV TANKÖNYV ÁRAIRÓL
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály

5.700 Ft
4.692 Ft
6.485 Ft
8.886 Ft

5. osztály angolos
5. osztály németes
6. osztály angolos
6. osztály németes

13.314 Ft
15.267 Ft
13.508 Ft
13.826 Ft

7. osztály angolos
7. osztály németes
8. osztály angolos
8. osztály németes

13.885 Ft
14.203 Ft
10.629 Ft
14.192 Ft

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Tankönyvárusítás ideje
2008. augusztus 26-27. (kedd-szerda) 08:00-16:00
Hősök téri épület
Javító és osztályozó vizsga 2008. augusztus 26. 8:00

Tanévnyitó ünnepség
2008. augusztus 29-én (pénteken) du. 16:00
Hősök téri iskola udvara

Az érintettek külön értesítést kapnak!

T Á B O R O Z T U N K ! POLGÁR – SZABADIDŐS- ÉS SPORTTÁBOR
2008. június 30-án indult a konvojunk a Tisza-parti kisvárosba 24 gyerekkel. Ezzel egy pár éve akadozó, de
egyébként hagyományos szünidei programunk vette kezdetét.
A polgári strand és a szomszédságában lévő vízi sporttelep ideális hely gyerekeink
vízi jártassági- és sportképzéséhez, a szabadidő hasznos
eltöltéséhez. A délelőtti órákban az egyik csoporttal a
feszített víztükrű medencében
a vízhez szoktatást, valamint
a gyorsúszás rávezető gyakorlatait végeztük. Ezzel
párhuzamosan Sóvágó Mihály helyi testnevelő (a másik csoporttal) a kajakozás és
kenuzás rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. A délutáni
programok már kissé kötetlenebb formát nyertek. Helyet
kapott benne a vízibiciklizés, strandolás, vízilabdázás,
kosárlabda, pingpongozás, kézilabdázás, focizás, „testépítés”, pénzköltés a bazárban és a büfében. Csodálkozva
tapasztaltuk, hogy a gyerekek zöme még soha nem játszott rexet. Ezt a hiányosságot is pótoltuk. A legextré-

mebbnek a motorcsónakázás számított, valamint a tábori
topmodell verseny.
Jó időt fogtunk ki a tiszaújvárosi kirándulásra és strandolásra is. A polgári strandot
„űberelte” a hullámfürdő, a
csúszda, a kalandmedence (és a
szlovák fürdővendégek, meg a
napégés)! Az utolsó két napon
versenyeket rendeztünk kajak1,
kajak2, úszás, rex, asztalitenisz
sportágakban. A győztesek
csokoládé jutalomban részesültek.
Eltervezett
programjainkat szerencsésen
megvalósítottuk, az ott töltött
egy hét alatt az időjárás is
kegyes volt hozzánk. (A táborban készült képek megtekinthetők a www.baltisk.axelero.net oldalon.) A gyerekek
nevében köszönetet mondunk a program megvalósításához nyújtott támogatásért és segítségért „A Gyermekek
Egészséges Fejlődéséért Alapítvány” Kuratóriumának,
Béres Barnabás polgármester úrnak, Nagy Zsoltné intézményvezető asszonynak, Nagy Zsolt esperes úrnak, Seres
Olivér és Újlaki Mihály gépkocsivezetőknek.
Kiss Lajos testnevelő

BIHARI IFJÚSÁGI FESZTIVÁL
Biharon a földvárban, Romániában regionális ifjúsági találkozót szervezett a nagyváradi Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Mikor eljött hozzám a két fiatal vezető, az volt
az érzésem, hogy félre informálták őket rólunk. Nem, nem!
Nekünk pont jó, hogy idősek tetszenek lenni, a hagyományőrzés is témája a rendezvénynek – így ők. Namármost, ha
külföldre megyünk, hát egy népdalcsokorral csak nem léphetünk fel! Szűk egy hónap alatt megtanultunk egy lakodalmast, nem kis gyötrődéssel. Azért volt benne felemelő
momentum is, amikor egy este csúcspontjához érkezett a
próba, és hasítottuk a lakodalmas dalokat. Másnap többen
visszajelezték, hogy zengett a városközpont a népdaltól.
Fekete Simon vőfély ízes köszöntői vezették ezt az örök
értékű népszokást. A vőlegény Feketéné Éva volt, a bájos

menyasszony Hegyiné Marika. Találó jelmezeiket mindenki
maga állította elő. Mi pedig a párválasztási karikázótól elindulva, a lánykérés, az esküvő, a lakodalmi vacsora, a menyasszonytánc, a vigadalom megéneklésével és eltáncolásával
idéztük fel életünk eme meghatározó állomását.
Jó érzéssel fogadta a minden korosztályt képviselő nagy
létszámú közönség a népdalcsokrunkat is, meg a bihari karikázót is. Finom vacsorával vendégeltek meg bennünket és
sokszínű zenei műsorral szórakoztattak. A földvár bástyaromjaira is felmásztunk, végigjártuk a hepe-hupás ormot. A
kirakodóvásárban lehetett nézelődni, pénzt költeni. Jó érzéssel jöttünk haza, mert magyar embertársaink szemében láttuk
az érdeklődést, az együvé tartozást.
Jávor Jánosné

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

