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KERESZTESI HÍREK
„Szép magyar szó” 2008.

A Bihari Iskolaszövetség fontosnak tartja azt –számos
egyéb célkitűzése mellett -, hogy a tanulók ne csak tanulmányi versenyeken mutathassák meg tudásukat, hanem művészi alkotásaikat, így verseiket, novelláikat is
közreadhassák. Ennek a gondolatnak a szellemében indította útnak a szövetség – hagyományteremtő céllal 2007ben - a „Szép magyar
szó” vers- és novellaíró
pályázatát.
A
szervezés,
a
lebonyolítás,
az
utánajárás
nehéz
feladatai Vass Mária
titkárra és Zsilinyi
László
elnökre
hárultak. Pályázni saját műalkotással lehetett az általános
iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak. Tavaly, az első alkalomra, 14-en küldtek verset vagy novellát, 2008-ban 32-en többek között Micskéről, Nagyszalontáról, Nagyvárad több iskolájából, Berettyóújfaluból,
Biharkeresztesről, Derecskéről, Magyarhomorogról. Ez is
jelzi, hogy van érdeklődés az irodalom iránt, s azt is,
hogy ennek a versenynek van létjogosultsága.

A beküldött munkákat 3 fős zsűri (Nagy Zoltánné,
Harasztiné Semjéni Anita, Dani Béla Péter) értékelte.
2008. december 12-én a Városi Könyvtár adott helyet az
eredményhirdetésnek.
Zsilinyi László elnök és Vass Mária titkár köszöntő szavai után Makai Bölöni Judit, a nagyváradi Ady Líceum
könyvtárosa tartott igen figyelemre méltó és elgondolkodtató előadást „Könyvek szeretete, olvasási szokások”
címmel.
Az előadást egy másik követte, melyben a pályázatra
beküldött művek felolvasására került sor, maguk az alkotók tolmácsolták versüket, novellájukat – a nagy izgalom
ellenére profi módon.
A felolvasás kellemes, néhol felemelő, néhol vicces percei után a zsűri (kritikus hangú) értékelése, majd a díjak,
oklevelek átadása következett. Ezután Biharkeresztes
Város Önkormányzata nevében Barabás Ferenc polgármester adott át különdíjakat a résztvevőknek.
Egy nagyszerű délutánt tölthettünk együtt ismét nemcsak
irodalom szerető, hanem azt művelő diákok társaságában.
Csak a tavalyi gondolatomat tudom megismételni: értékes délután volt. Köszönet érte a szervezőknek, valamennyi résztvevőnek, a könyvtár dolgozóinak és a segítőknek.
Dani Béla Péter

EMLÉKEZÉS…..
Mind többet gondolok hajdani mestereimre és pedagógustársaimra, az elcsöndesedett férfiakra és nőkre, kik
ifjúságom fölé magasodtak méltóságosan, ahogy a százados fák.
Nem kell behunynom a szemem látásukért, legendák és
nosztalgiák homályából kiválnak. Szavaimban, gesztusaimban néha fölismerem őket. Fölém hajolva igazgatták
kezem, oltalmukban és oldalukon útban a felnőttség felé
kinyílt előttem életük.
Szerettem őket, jellemükért, egyenes, pontos szavaikért,
állhatatosságukért. Az emberség bennük testesült meg,
naponta megküzdöttek érte, s kivették részüket a fájdalomból és az örömből. Nem ismerték az önfeladást. Val-

lották egész életükkel: Mindig talál tennivalót s a dologra
társat az igaz ember.
Figyelmes tekintetük követ a tablókról. A mai diákoknak
csak egy fénykép az általános iskolában: Papp Ferencné,
Magdi néni, a gimnázium folyosóján: Bíró János. De a
szülők, nagyszülők még jól emlékeznek rájuk.
Szemükkel nézem a dolgaimat, velük mérem magam, s
velük a változó világot. Nekem emléknél többek ők: a
„szigorú számtan – mértan tárgy” anyásan simogató tanárnője, és a mély gyászomban családommal együttérző,
segítő kezét árváim felé nyújtó Jancsi bácsi.
Egyre sűrűbben gondolok rájuk, s újra meg újra fölismerem őket igaz emberekben, akik a pedagógia nehéz kérdéseire egész életükkel felelnek.
PA

Kegyelettel emlékezünk eltávozott kartársainkra:
Kiss Attilánéra (Maszira), Papp Ferencné Magdi nénire,
Bíró Jánosra.
A Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat nevében
Nagy Zoltánné intézményvezető
SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
Báli-farsangi jelmezek kölcsönözhetők az óvodában
minden nap 8-16 óráig óvodás és iskolás korú gyermekek számára. Ár: 500-1.500,- Ft
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Kérjük, hogy adója egy százalékának a

18558247-1-09 adószámú,
Közalapítvány Biharkeresztes Városért
javára történő felajánlásával, segítse elő a
városi artézi kút megvalósítását.
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Barabás Ferenc
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