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KERESZTESI HÍREK

Testnevelés óra – sokat sétáltunk és az arborétumban versenyfutást is tartottunk.
Ez a nap egyszerre volt rövid és hosszú, mindenki nagyon
jól érezte magát.
A gyerekek így írnak erről a napról:
„Izgatottan vártam október másodikát, hogy az osztállyal
kirándulhassak. Egész nap sok szép dolgot láttunk de az
arborétumi hajózás volt a legjobb. A szép nap után alig
vártam, hogy hazaérjek és nagyot aludjak.”
„Alig vártam, hogy október másodika legyen. Mikor ültünk
a buszon láttunk őzikét és fácánt. Aztán jött Dévaványa és
egy újabb madár. Nagyon örültem, hogy vezethettem a ha-

jót. Tetszettek a fák színes levelei. A növényárudában megtetszett egy kis kaktusz és megvettem anyukámnak.”
„Sokat zötyögtünk a busszal mire Dévaványára értünk ahol
megnéztük a túzokot. Szarvason sok szép fa volt. Láttunk
egy olyat is, aminek akkora törzse volt, hogy hárman tudtuk
átfogni. Aztán a Körös - holtágán sétahajókáztunk. Később
vettem virágot. Jól éreztem magam, szóval jó volt az osztálykirándulás.”
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek és a
Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány anyagi
támogatásáért.
Gyerekek
Vekerdi Józsefné, Némethné Kiss Marietta
László Zoltánné, Bereczki Éva Emese

Az Univerrel /mustár, ketchup, majonéz/ most nem csak ételeit gazdagíthatja, de az Önnek és
családjának fontos iskolát is. Próbálja ki a jótékonyság legízletesebb módját, és segítse pénzhez a
szívéhez közel álló iskolát! Gyűjtsön össze minél több, a csomagoláson található SULIPONT-ot!
A gyűjtés ideje: 2008. szeptember 1. és 2009. április 01.
Helye: a városban található delikát-kód gyűjtő helyeken
Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dől el, melyik három tanintézet kapja a 3 millió, a 1,5 millió, illetve az 500 000 forintos támogatást felújításra és fejlesztésre. Azok az iskolák, akik 200-nál több pontot gyűjtenek össze
automatikusan 5 kosárlabdával gyarapodnak. A játék kifejezetten NEM a gyerekeket célozza. A játék által megszólított
személyek felnőttek (szülők, nagyszülők, rokonok, barátok,…). Célcsoportját olyan felnőttek alkotják, akik felelősséget
éreznek a szívükhöz közel álló iskola iránt és annak fejlődéséhez a játékban való részvétellel is hozzá szeretnének járulni.
Részletes játékszabály a www.univer.hu oldalon olvasható.

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
Ebben az évben indítottuk el az óvodában, „A kicsi a bors, de erős„ egészségprogramot. A program megvalósításához szükséges anyagi fedezetet Biharkeresztes Város Önkormányzata biztosította, az Óvodás Gyermekekért
Nevelési Alapítvány által benyújtott pályázatra.
A programsorozat első rendezvénye a szüret.
Szüreti nap az óvodában
2008. október 1-jén szüreti-napot tartottunk az óvodá- Ezt követték a verseny játékok, amelyekben gyerekekban. Az óvoda udvarát őszi gyümölcsökkel díszítettük óvónénik aktívan vettek részt.
fel. Akinek kedve volt, rongyos-ruhában vett részt a Volt itt gyümölcs-evés, célba dobás és persze az elmamulatságon.
radhatatlan szőlőpréselés.
A közös programokban először a csoportok bemutatták A kifolyt mustot a gyerekek szívesen kóstolták meg.
az őszhöz, szürethez kapcsolódó verseiket, dalaikat, Az egész délelőtt jó hangulatban telt el, melyet közös
dalos játékaikat. A lelkes szereplést csoportonként tánccal zártunk.
ajándékcsomaggal jutalmaztuk.

Október hónapban még egy rendezvényünk volt, melyre a tagóvodák óvodásait is vendégül láttuk. Az ÁkomBákom bábcsoport „A Mackó házikója” című bábelőadást mutatta be részünkre.
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

