6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

A szakmák oktatásához szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkezünk, a körülmények az ideálishoz közelítenek. Két üvegházunk, fóliasátraink, bemutatókertünk, traktorjaink, mezőgazdasági gépeink, 3
számítógépes tantermünk mind a szakképzés és a gimnázium igényeinek kielégítését szolgálják. A nyár folyamán két pályázatunk is nyert, közel 18 millió Ft-ot
tudunk felhasználni a mezőgazdasági és informatikai
szakképzés feltételeinek korszerűsítésére. Emellett a
Leonardo Program keretében tanulóink számára immár
11 éve lehetőség nyílik külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre. Idén tavasszal 3 hetes németországi gyakorlaton vett részt 7 tanuló és 2 szakoktató.
Ismét nyertünk a Leonardo pályázaton, ezzel az elkövetkező két évben is biztosítottak a németországi, illetve hollandiai szakmai gyakorlatok pénzügyi feltételei.
Az induló tanévet úgy szerveztük, hogy maradjon időkeret és tanári energia felzárkóztató foglalkozások
tartására, korrepetálásokra, szakkörökre tehetséggondozásra. Szeretnénk minden tanulónak biztosítani azokat a feltételeket, amelyekkel előképzettségük, tehetségük, szorgalmuk mellett a legtöbbet tudják kihozni
magukból.
Bízunk abban, hogy az idei tanévben is az előzőekhez
hasonlóan eredményesen tudunk majd működni. Reméljük, hogy tanulóink hozzá tudnak jutni azokhoz az
ismeretekhez, amelyek a továbbtanuláshoz, szakmatanuláshoz szükségesek.
* * *
Szeptember 1-jétől intézményünk további 8 berettyóújfalui, püspökladányi, hajdúszoboszlói és debreceni iskolával együtt tagja az idén alakult Bihari-SárrétiHajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulásnak. A
csatlakozástól a szakképzés feltételeinek javulását, illetve
a különböző pályázati lehetőségek bővülését várjuk.
* * *
Kérjük a biharkeresztesi tanulókat, fiatalokat – köztük a
mi diákjainkat is – hogy az iskola előtti járdán és zöldövezeten ne szemeteljenek, a cigarettacsikkeket, kólás
flakonokat, chipses zacskókat ne dobálják szét. A kialakult szemetes környezet mindannyiunk szégyene, a szép,
tiszta környezet mindannyiunk érdeke!
* * *
A gimnázium sportpályáját csak az iskola előzetes engedélyével szabad használni. Kérünk mindenkit ennek tudomásulvételére. Úgy gondoljuk, más sem örülne annak,
ha a saját udvarán idegenek önkényesen fociznának,
szemetelnének, vagy csak akár ott tartózkodnának.
* * *
Az iskolával kapcsolatos aktuális információk az iskola
honlapján folyamatosan elérhetők:
www.bocskai-bker.sulinet.hu
Szabó András igazgató

HATÁRMENTI DIÁKTALÁLKOZÓ
A Határmenti Diáktalálkozón nyújtott segítségükért
köszönettel tartozunk még Végh Editnek, akinek
köszönhetjük a Controll Dance ingyenes fellépését,
Eszenyi Tündének és Gáspár Erikának, akik gondoskodtak diákjaink frizurájáról és sminkjéről a divatbemutató alkalmával.

„Virágos kert, rendezett udvar”
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
„Virágos kert, rendezett udvar”
mozgalom keretében versenyt hirdetett 2008. évben
is a biharkeresztesi lakosok részére.
A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a
hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése, élhetőbb környezet kialakítása. Az eredményhirdetésre és a díjátadásra az Augusztus 20-ai Ünnepséget követően került sor.
I. helyezett: Széchenyiné Maár Anikó
II. helyezett: Marosán Péterné és társai
III. helyezett: özv. Szabó Sándorné
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