7. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
KÉSZÜLÜNK AZ EURÓPA BAJNOKSÁGRA

Tavasszal több versenyen indultak a Piruett táncosai.
Ezek közül az egyik a MDSSZ (Magyar Divat és
Sporttánc Szövetség) által megrendezett háromfordulós táncverseny. Az első helyszínre Debrecenbe, majd
Csepelre utaztunk és végül Dunaújvárosban volt a
Magyar Bajnokság. A három helyszínen elért pontok
alapján országos 4. helyezést értek el a gyerekek és
indulhatnak az Európa Bajnokságon, ami idén 2008.
október 2-3-án Magyarországon lesz Dunaújvárosban. A tánc, amivel kijutottunk a bajnokságra az 1001 Éjszaka című koreográfia,
amiben 20 gyerek táncol. A táncban szereplő
gyerekek: Balogh Vera,
Bíró Boglárka, Erdei
Boglárka, Erőss Bianka,
Erőss István, Kiss János, Kiss Tünde, Sípos
Sarolta,
Szathmári
Csenge, Vajas Dorottya.
Amivel szintén kijutottunk az Európa Bajnokságra
Vajas Dorottya és Balogh Vera duója, aminek címe:
Az Első Tus. Augusztus utolsó napjaiban megkezdtük
a felkészülést az Európa Bajnokságra.
Szintén tavasszal egy többfordulós fesztiválon is voltunk, amit Debrecen városa rendezett meg, a győztesek
részt vehettek a Debreceni Gyermek és Ifjúsági Fesztivál döntőjén a Főtéren. Több kategóriában lehetett
indulni, a Katonák című tánc fordulóról-fordulóra egyre nagyobb sikert aratott, a nézőknek és a zsűritagoknak is egyaránt tetszett. A gyermektánc kategóriában
az első helyet a zsűri a „Katonáknak” ítélte meg. A
táncban szereplő gyerekek: Bodnár Anett, Balogh Vera, Erős István, Erdélyi Boglárka, Kiss János, Sípos
Sarolta, Szathmári Csenge, Vajas Dorottya. Több
ajándékot is kaptunk, de aminek a gyerekek a legjob-

ban örültek az a főnyeremény volt, egy hét nyaralás
Balatonföldváron. Ezalatt az egy hét alatt a gyerekek
kirándultak, fürödtek a Balatonban, és pihentek. Élményekkel gazdagon tértek haza.
Mint minden évben ezen a nyáron is volt edzőtábor, az
idén Balatonbogláron. A gyerekek a tánc mellett tanultak klasszikus balettet, akrobatikát és önvédelmet. Az
edzőtársaim segítettek az órák
megtartásában. Azért jutott idő
kirándulásra és fürdésre is a
Balatonban.
Szeretettel várjuk az óvodás és
iskoláskorú gyermekeket az
edzésekre. Érdeklődni és jelentkezni: Simonyi Kitty táncpedagógusnál lehet, minden hétfőn
és kedden délután a Művelődési
Házban.
Tel.: 06/30/ 381-94-79
Szeretném megköszönni Barabás Ferenc polgármester
úrnak, hogy segíti az Európa Bajnokságra készülő
versenyzőket. Az általános iskola igazgatónőjének és
az osztályfőnököknek, hogy megértők és együttműködők.
Várjuk szponzorok, helyi – és környékbeli
vállalkozók, a lakosság támogatását, melyeket a
gyermekek Európa Bajnokságon való részvételére
fordítunk. Szíves támogatásukat az egyesület és a
gyerekek nevében előre is köszönettel fogadjuk.
Piruett Tánc Stúdió
4026 Debrecen, Gyergyó út 9. 8/49.
Budapest Bank: 10103434-58433600-01000008
Adószám: 18995396-1-09
Simonyi Kitty
egyesület elnöke, táncpedagógus

DELIKAT8 „FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET”
„Főzzünk játszóteret” elnevezésű program 2009. évben tovább folytatódik. Továbbra is arra szeretnénk kérni a
velünk együtt játszókat, hogy már most kezdjük el a jövő évi játékra gyűjtögetni a kódokat.
Nem kell semmi mást tenni, csak mint eddig - kivágni és leadni a gyűjtőhelyeken.
Önt is várjuk folyamatosan a következő helyszíneken minél több DELIKÁT8 vonalkóddal:
Általános iskola – Hősök tere, Általános iskola – Széchenyi utca, Erdélyiné Szőke Tünde kozmetika,
Könyvtár, Művelődési Ház, Privát Bolt – Hunyadi utca, Privát Bolt – Kossuth utca, Reál Bolt,
Szivárvány Óvoda, Zöldséges bolt – Hősök tere, Zöldséges bolt – Kossuth utca,
7-es ABC ÁFÉSZ bolt, 10-es ABC, Ági bálásruha
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

