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KERESZTESI HÍREK

Konkrét eset:
Tőzsérné Felügyelő Asszony által tőlünk 2008. 10. hóban
kért előzetes vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.
A munkát ODOR modellünk teszteléseként költségmentesen végeztünk:
- A kérdéses sertéstelep zavaró szag hatásterülete Biharkeresztes határáig terjed, a hatásterületen az év óráinak már kevesebb mint 2 %-ban, azaz 176 órán keresztül
fordulhat elő zavaró szaghatás a város területén, összesen egy átlagos évben.
- További részletek elemzését megbízás esetén tudnánk
elvégezni.

- Az adatok feldolgozása alapján a sertéstelep szag kibocsátásának 95 %-át a két hígtrágyató okozza, a szaghatás
csökkenése elsősorban az erre vonatkozó beavatkozástól
várható”.
A Felügyelőség 2009. május 21-én történ ismételt helyszíni szemle alkalmával rögzítetteket figyelembe véve
feladatokat és határidőket jelölt meg a sertéstelep üzemeltetői részére, melyről 30 napon belül hoz határozatot.
Bízunk abban, hogy erőfeszítéseink nem hiábavalóak, a
több mint egy éve tartó kellemetlenségek hamarosan
megszűnnek.
Barabás Ferenc
Árgyelán Andrea
polgármester
jegyző

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ
„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy
személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem
kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál,
olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a
könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat
épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé.”
Gyergyai Albert
Június első vasárnapja Pedagógus Nap, ebből az alkalomból Biharkeresztes Város Képviselő-testülete nevében
őszinte tisztelettel köszöntöm a városunkban dolgozó
óvónőket, tanítókat, tanárokat, dajka néniket és a munkájukat segítő technikai dolgozókat.
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása
nagy és szíve jó!”
Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a
gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá a pedagógust pedagógussá teszik Ebből is látszik, hogy milyen nehéz munka a
pedagógus mesterség. Nagy dologra, sokak szerint a
legnagyobbra vállalkoznak pedagógusaink, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük és a mindennapokban példaként
állnak előttük.
Nincs még egy olyan munka, ahol ilyen nagy hatása lehet
egy jókor kimondott szónak, nincs munka, amely annyi
szépséggel, sikerrel kecsegtet, és amelynek valódi hasznát csak évtizedek múlva láthatjuk.
A jó pedagógus nagyon nagy kincs a város és a szülő
számára egyaránt, hiszen legféltettebb értékeinket,
gyermekeinket bízzuk rájuk.

Kedves Szülők!
Engedjék meg, hogy ezen az ünnepi napon Önökhöz is
szóljak.
Teszem ezt azért mert nagyon fontosnak tartom, hogy
együttműködjenek a pedagógusokkal, tekintsék közös
feladatuknak a gyermeknevelést, becsüljék meg és segítsék nehéz munkájukat, váljanak aktív résztvevőivé az
iskolai életnek. Legyenek együttműködők, fontos, hogy
mindig tudják mi történik napközben gyermekükkel.
Tudniuk kell, hogy napjainkban, az óvodáinkban és iskoláinkban a pedagógusok az oktató, nevelő munkán túl nap
mint nap azon is fáradoznak, hogy megpróbálják kezelni
mindazon társadalmi problémát, amely az iskolai életben
tükröződik a szegénységtől, munkanélküliségtől, a családi gondokon át a pszichés problémákig. Ezekért az önként vállalt erőfeszítésekért is köszönet illeti őket.
Tisztelt Pedagógusok!
Engedjék meg, hogy az alábbi versidézettel és virtuális
virágcsokorral kívánjak Önöknek Pedagógus Nap alkalmából nagyon sok erőt, egészséget, kitartást, és Képviselő-testületünk nevében megköszönjem azt az áldozatos
munkát, melyet hivatásukként a felnövekvő nemzedék
érdekében végeznek.
„Kezedbe teszem a Könyvet,
Hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
Hogy lásd a szépet, keresd a tisztát
.Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót.
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
Hogy meleg legyen, és várjon az otthon.”
Róth Márta
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