8. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
A PIRUETT 2009-ES EREDMÉNYEI!

2009. február 21-22.-én került megrendezésre a IV. Abigél Regionális Táncverseny Debrecenben, ahol a keresztesi
gyerekeknek már szinte kivétel nélkül a junior kategóriában
kellet helyt állniuk. Ez az eredményeket látva sikerült is
nekik. Kiemelném a Csak csajok című kiscsoportos koreográfiát (amelyet a lányok saját maguk készítettek el), ami az
előkelő 2. helyezést érte el, míg duóban Vajas DorottyaBalogh Vera a Cabaré c. saját készítésű koreográfiával és
Bodnár Babett - Ökrös Viktória a Superstar c. saját koreográfiával a fényesen csillogó bronzérmet szerezték meg. Nagyon szépen szerepeltek és dicséret illeti meg a szólistákat
is, név szerint: Szathmári Csengét, Kiss Janót, Bodnár Anettet, Vajas Dorottyát és Balogh Verát.
2009. március 21-22.-én Debrecenben rendezték meg a
Magyar Divat és Sporttánc Szövetség első pontszerző
versenyét, ahol a Piruett minden kategóriában amiben indult, befurakodta magát a döntőbe. Összesítésben 4 arany
(Gyerek formáció, Kiss Janó és Balogh Vera szóló, Holopovics Zsófia-Ötvös Eszter duó), egy bronz (Vajas DorottyaVarga Enikő duó), két negyedik (Bodnár Anett és Háló
Csenge szóló) egy ötödik (Addig jár a korsó a kútra…..
című koreográfiával) és egy hetedik (Vajas Dorottya szóló)
helyet sikerült megszerezni a táncosoknak.
2009. április 4-5.-én Győrújbaráton volt az MDSSZ második pontszerző versenye, ahol szintén csupa döntős helyezéseket sikerült elérniük. Összesen 2 arany (Balogh Vera
szóló, H. Zsófi - Ö. Eszter duó), 2 bronz (V. Dorottya - V.
Enikő duó, H. Csenge szóló), 2 negyedik (B. Anett szóló,
Gyerek formáció,), két ötödik (V. Dorottya szóló, Gyerek
kiscsoport BÚ.) és egy hatodik ( Addig jár a korsó a kútra…) helyet sikerült megszerezni. Ezekkel az eredményekkel
a gyerek duó, a gyerek formáció valamint a junior csoport,
kvalifikálták magukat az idei Európa Bajnokságra, amelyet
május 1-3.-ig rendeznek meg Belgrádban.
Az Európa Bajnokság előtt volt még egy nagy megmérettetése a Piruettnek, ápr. 24-26.-án Dunaújvárosban, ahol
kialakult a végleges ranglista, ahol eldőlt a Világbajnokságra való kijutás joga, amelyet novemberben fognak megrendezni Németországban. Az eredményekről bővebben: összesen 3 arany (Kiss Janó és Balogh Vera szóló, Holopovics
Zsófia-Ötvös Eszter duó), 1 ezüst (gyerek formáció), 1 ne-

gyedik (Bodnár Anett szóló), 1 hatodik (Vajas DorottyaVarga Enikő duó) és egy hetedik hely (Addig jár a korsó a
kútra….. című koreográfiával).
A ranglista alapján a riesai világbajnokságra kijutott a
gyerek formáció, A tenger titokzatos hangja című koreográfiával (a keresztesi lányok, akik benne szerepelnek: Erőss
Bianka, Kiss Tünde, Már Gitta, Vajna Vivien, Vajas Dorottya).
2009. 05.01-05.03. Show Tánc Európa Bajnokság, Belgrád (Szerbia) eredmények: Vajas Dorottya- Varga Enikő:
A duda őrzői c. koreográfia 12.hely A tenger titokzatos
hangja c. koreográfia: 10. hely ( a legjobb magyar csapatként)
A junior csapat (Addig jár a korsó a kútra…), egy sajnálatos
lábtörés miatt nem tudta képviselni a Piruettet, de ezúton
szeretném a lányoknak megköszönni a kemény munkát, és
vigasztalja őket, hogy majd a következő évben újult erővel
megyünk a nemzetközi versenyekre.

Szeretném megköszönni a gyerekek tanárainak, hogy segítik
a versenyzőket, megértőek és együttműködőek. Boros Beának és kolléganőinek a sok segítséget, a szülőknek a sok
munkát és megértést, és nem utolsó sorban a felkészítő tanároknak: Bandinak, Nikinek és Mesinek a sok munkát!
Továbbra is várjuk szponzorok támogatását, melyeket a
gyermekek versenyeztetésére, utazási költségekre fordítunk.
Szíves támogatásukat az egyesület és a gyerekek nevében
előre is köszönettel fogadjuk.
Simonyi Kitty

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
2009
áprilisában újra
megnyitotta
kapuit a
Biharkeresztesi Helytörténeti Gyűjtemény. Az állandó
kiállításban régi bútorokat, használati tárgyakat lehet
megtekinteni. Az előtérben kaptak helyet a konyhai edények, falvédők, a kenyérsütés és kenderfeldolgozás eszközei. A kiállítást Dr. Vajda Mária, a Déri Múzeum főmuzeológusa rendezte.
Májusban városunk bekerült a Biharország kincsei 1 Bihari tájházak és kiállítóhelyek 1. kötetébe, Sándor Mária szerkesztésével. A kötetet a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával a Bihari Múzeum Baráti Köre adta ki.
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

