7. OLDAL
Kincskereső Börze Biharkeresztesen
Az E-misszió Egyesület „Kincskereső
Börze” címmel rendezvényt szervezett
2006. december 1-jén a Bocskai István
Általános
Iskola
és
Nevelési
Tanácsadó épületében.
A
Hajdú-Bihar
Megyei
Hulladékgazdálkodási
Program
keretében megvalósuló rendezvény
célja csere lehetőséget biztosítani
annak keretében, hogy megunt, nem
használt tárgyaink ne kerüljenek a
kukába. Ami egyikünknek felesleges
lom, az a másiknak értékes használati
tárgy lehet.
A
csere-akciókkal
megelőzhetjük, illetve csökkenthetjük
a háztartási hulladék képződését, ezen
felül találhatunk számunkra értékes
holmit.
Nagy érdeklődés előzte meg a cserebere napját. A diákok plakátokon és
tanári tájékoztatókon tájékozódhattak a
Börze mikéntjéről.
Sokan,
sokfélét
hoztak
el
a
„kincskeresés” reményében. Volt
olyan
diák,
aki
megtömött
reklámtáskával
érkezett
cserélni.
Gazdára várt kabala, társasjáték,
könyv, kártya, óra, tolltartó, táska,
görkoricipő, horgászbot, távcső, bögre,
de hoztak kinőtt pólót, cipőt is.
A tárgyakért cserébe értéküknek
megfelelően 1-10 pontot érő kártyákat
kaptak a résztvevők. A tárgyakat
pontértékük
szerint
asztalokra
csoportosították a szerevezők, s innen
válogathattak a cserélni vágyók a
pontkártyákkal. /Pénzzel nem lehetett
fizetni a börzén, így csak az vihetett el
Tisztelt Szerkesztőség!
Puskás Ferenc és Aranycsapata több volt,
mint csak szuperjáték, sikereik a nemzeti
öntudat ébrentartásában a szovjet –orosz
despotizmusévei alatt az írok és költők
egyenrangú szövetségesei lettek, ezt
bizonyítják az én költeményeim.
1956 után egy angollal találkoztam és ő a
legnagyobb
elismerésben
részesített
bennünket. Azt mondta, hogy „rendkívüli
az
a
nép,
amelyik
ilyen
sporteredményekkel és forradalommal
ajándékozta meg a világot.”
Tisztelettel és elismeréssel: Pesti József
Az 1956-os forradalom költője

KERESZTESI HÍREK
bármit, aki hozott is valami
használhatót./
Kiegészítő programként kiállítást
tekinthettek meg a tanulók a
környezetbarát
hulladékgazdálkodásról, s szórólapok
útján
szerethettek
hasznos
információkat „Előzzük meg a
hulladékot!”,
„Hulladékcsökkentés
komposztálással”.
Az osztályok képviselői filmvetítéssel
egybekötött előadáson vettek részt,
majd vetélkedtek.
A
legkisebbek
kézműves
foglalkozásokon
hulladékból
készítetek tárgyakat.
Az Egyesületről dióhéjban
Az 1986-ban alapított Pro Natura
Természetvédelmi
diákcsoport
utódjaként jött létre az E-misszió
Természetvédelmi
Egyesület
30
alapító taggal. A csoport klasszikus
természetvédelmi és oktatási célok
megvalósítása érdekében jött létre. Az
egyesület tagsága jelenleg közel 600 fő
és 20 főállású alkalmazott. Működési
területük
Magyarország
mellett
kiterjed a határokon túlra, a Tisza
vízgyűjtőjére. Az Egyesület célját
erőszakmentes,
demokratikus,
emberközpontú, minden korosztály
számára
szerveződő
társadalmi
szervezeten keresztül valósítja meg.
Társadalmi
szervezet
jellegéből
adódóan minden tevékenységét a
lehető legtöbb önkéntes, aktivista
bevonásával végzi.
Küldetésük: az E-misszió Egyesület
egy fenntartható természeti és épített
környezetért dolgozik, melyben a helyi
természeti,
társadalmi,
gazdasági
erőforrásokra
támaszkodó

környezettudatos
társadalom
él.
Programjai között kiemelt helyen
szerepel a környezeti nevelés. Iskolai
előadássorozatok mellett rendszeres
szakkört,
vetélkedőket,
tanártovábbképzéseket tartanak, erdei
iskolával,
természetismereti,
kerékpáros és kézműves táborokkal
várják a fiatalokat.
Programjaik
az
óvodásoktól
a
nyugdíjasokig mindenkinek szólnak.
Az idén 20 éves Egyesület „Süvöltő”
címmel környezetvédelmi folyóiratot
jelentet meg, amely az Egyesület
címén rendelhető meg. /Egy szám ára
200 Ft, E-misszió Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület 4400
Nyíregyháza, Szabolcs u. 6./ Az
www.eEgyesület
honlapja:
misszio.hu,
e-mail:
szokezs@emisszio.hu
Bocskai István Általános Iskola és
Nevelési Tanácsadó Környezeti és
egészségnevelési programjában a
környezeti
nevelés
általános,
hosszútávú céljai között szerepel
többek között:
- Elősegíteni a környezettudatos
magatartás és életvitel kialakulását
annak érdekében, hogy a felnövekvő
nemzedék képes legyen a környezeti
válság
elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő
természet
fennmaradását és a
társadalomnak fenntarthatóságát.
2006. december 4-én a Misszió
munkatársa Ádám Zsuzsa vetítéssel
egybekötött előadást tartott a felső
tagozatosaknak
a
hulladékgazdálkodásról.
Nagy Zoltánné

Stadionban
A tribünön zsugorított
gyanús fejek
önmagukat elfeledve
jönnek, mennek.
A zsibbadt révületben a
küzdést várják,
stadionok – ellenálló
magyar várták.
Mennyi lenem fújt, cseles gáncs
vár rúgásra,
hogy belőjük nyers keletnek
hálójába.
Nem engednek, az új meg új
Ronda Bírák

az egyenlőtlen mérkőzést
le nem fújják.
Még él, fellobog a veszett,
langy küzdelem,
hajt az izzadásnak fülledt
perceiben.
Az élet rossz küzdelmeit
kézben tartjuk,
s gondolatot gondolattal
tovább adjuk.
Mindent tartva számoljuk a
Rohamidőt,
s végigküzdjük az utolsó
Nagy félidőt.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

