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KERESZTESI HÍREK

10 ÉVE A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN A KERESZTESI HÍREK
1999. januárjában indult öt fős stábbal a Keresztesi Hírek, Biharkeresztes Város Önkormányzati – közéleti
lapja.
Útra indítóul kaptuk biztatásként: „legyen ez a lap jó
tudósító, fóruma a város szellemi életének, ne korlátozza
szabadságát senki, s szerkesztői, mint élő lelkiismeret
mindannyiunk nevében a jó ügyet, a haladás szellemét
képviseljék.” Az első szám mindössze 8 oldalnyi szárnypróbálgatásában próbáltuk meghirdetni „Az olvasók
szerkesztik a rovatot”.
Együtt a fejlődő Biharkeresztesért készítettünk riportot
Balogh Gézával a sportéletről, Bozsódi Erzsikével az
induló Drogéria boltjáról, mutattunk be részleteket
Tarczali Jenőné tanárnő „Közhírré tétetik” című könyvéből, s kezdtük meg iskolatörténeti sorozatunk közlését.
Bemutattuk Gyarmati Elekné Irmuska néni patchworkvilágát. Az általa készített foltvarrott táskát a mai napig
vállamra dobom bevásárláskor. Tudósítottunk az elkerülő
út építésének tervezéséről. Feltettük a hónap kérdését:
Elégedett-e Ön a város kereskedelmi ellátásával?
Nagy Barnabásné (Széles Magdolna) az elsők között
üdvözölt bennünket és az olvasókat, közös összefogásra

szólítva. Kelemen János klubvezető a Nyugdíjas Klubot
mutatta be.
Tudósítottunk a Nagy Gyula református lelkipásztor által
megálmodott és megvalósult Református Zeneiskoláról, s
a több évtizedes igazgatói és szaktanári tapasztalattal
rendelkező Lavotta Kamilláról. Közöltük Pünkösti József
„Horgászhírek” tudósítását. Helyet adtunk a fiatalok
töprengéseinek: Ki a felelős az unalmas hétköznapokért?
S 1999. áprilisában Biharkeresztes Önkormányzata a
várossá válás 10 éves évfordulójáról ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett meg, melynek fővédnöke dr. Járai
Zsigmond pénzügyminiszter volt. Róla készítettük „A
hónap embere rovatot.”
A 10 éves évfordulót külön ünnepi számmal köszöntöttük. Az ünnepi rendezvénysorozat egyik jelentős eseménye volt Győrfi Lajos szobrászművész O’sváth Pált ábrázoló szobrásznak avatása.
Az első tanuló év után sokféle témában jelentettünk meg
írások, közöltünk tudósításokat, s képviseltük lapunkat az
újságírók regionális találkozóin. 2009-ben változatlanul
és töretlenül a város szolgálatában állunk.
A szerkesztőbizottság

Anyukák, Apukák figyelem!
Ahhoz, hogy a világban, az életben érvényesüljünk és több lehetőséghez jussunk, mára már alapvető szükségletté vált, hogy angolul
is beszéljünk.
A Helen Doron Early English módszerrel és annak pedagógiájával
lazán és könnyedén tanulja gyermeketek az angol nyelvet, és minél kisebb korban kezdi, annál inkább válik az angol gyermeketek
második anyanyelvévé.
Ha angol nyelvoktatás gyerekeknek, akkor
Helen Doron Early English, mert
- vidám, bátorító a környezet
- megtanít alkalmazkodni, játékosan csoportban együtt dolgozni
- az otthoni tananyaghallgatás rendszerességre szoktat.

Kovács Magdolna
nyelviskola vezető
06-70-419-3438

KÖSZÖNET
Itt szeretném megköszönni a Biharkeresztesi
Motoros Klub tagjainak, név szerint:
Papp Gyuszinak, Harsányi Csabinak, Tájok Gyuszinak, Fehér Zolinak és Dézsi Jenőnek az önzetlen segítségüket a drága fiam és férjem sírjának
helyreállításában. Nagyon jóleső érzés, és hálás
vagyok nekik, hogy halála után sem felejtették el
egykori motoros barátjukat, a fiamat. Fiúk! Még
egyszer nagyon köszönöm!
"Magyar égen Magyar Isten, a motorosoknak
párja nincsen"
(Blues Company)
Sárai Istvánné

FELHÍVÁS!
ÚSZÁSOKTATÁST SZERVEZÜNK
Helye: Berettyóújfalu, strand
Ideje: 2009. július 13-tól július 24-ig.
Mindenkit szeretettel várunk!!!
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