9. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj
Alapítvány
kuratóriuma
–
a
kormányzati megszorító csomagnak a
felsőoktatásban résztvevőket érintő
tervezett rendelkezései miatt - a
2006/2007. tanévre csak az egyetemi
és főiskolai hallgatók számára ír ki
pályázatot az alábbiak szerint:
Pályázhatnak:
- biharkeresztesi állandó lakhellyel
rendelkező főiskolai vagy egyetemi
hallgatók
- a legalább 4,5 tanulmányi átlaggal
érettségizett felvett és beiratkozott
első éves hallgatók
- az előző évben legalább 3,5
tanulmányi átlagot elért felsőbb éves
hallgatók

KULTÚRÁT NEM LEHET
ÖRÖKÖLNI

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának. Csak az a
mienk igazán, amiért megdolgoztunk,
esetleg megszenvedtünk.”
Kodály Zoltán 1944-ben papírra vetett
gondolata ma is legalább annyira
aktuális, mint a 20-század közepén.
Kultúrát, értéket őrizni, ápolni és
tanulni idő-, energia-, valamint
pénzigényes dolog, nem egyszerűen
kapjuk, mint az életünket. S belenőni
sem tudunk, ha a feltételek nem
adottak hozzá. Ez esetben, mellette, s
nem vele élünk. Ha nem fordítunk rá
kellő figyelmet, ha nem válogatjuk ki a
gyöngyszemeket a sárból, akkor
kicsusszanhat életünkből a valódi
érték, s elfoglalja helyét valami más,
aminek értéktelensége elsőre talán fel
sem tűnik, s csak hosszú évek múlva,
vagy talán soha nem realizálódik
tudatunkban. A globalizáció ez irányú
hatásairól már sokan, és sokhelyütt
írtak, de nem lehet elégszer
hangsúlyozni azoknak a törekvéseknek
a fontosságát, melyek a valódi értékek,
ezen belül saját népi kultúránk
megőrzését, ápolását és tiszteletben
tartását is szorgalmazzák.

KERESZTESI HÍREK
2006/2007. TANÉVRE
Pályázni csak pályázati űrlapon lehet.
(Beszerezhető Seresné Kovács Anna
kuratóriumi tagnál – Damjanich u. 3.)
Pályázati határidő:
2006. november 30.
A pályázatok elbírálása után az elnyert
pályázati díjak kifizetése:
2006. december 20-ig.
Biharkeresztes, 2006. november 4.

Nagy Gyula
kuratóriumi elnök

Életünkben
az
alapfokú
művészetoktatási intézmények olyan
kulturális
szigeteket
jelentenek,
melyek az egyre szűkülő keretek
között is biztosítják gyermekeink
számára, hogy megtalálják azokat a
bizonyos gyöngyszemeket, a valódi
értékeket, hogy ne mellettük, hanem
velük éljünk!
A biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán
Református
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 1997 óta
végzi ezt az értékmentő- és
értékteremtő
munkát
szűkebb
környezetében, s ettől a tanévtől a
Tiszántúli Református Egyházkerület 8
iskolájában, valamint 2 önkormányzati
iskolában.
Művésztanáraink
43
csoportban
tanítanak
iparés
képzőművészetet,
táncművészetet,
színművészetet
és
természetesen
zeneművészetet, különböző művészeti
ágakban. Emellett mind teljesebb
körben kívánunk részt vállalni a
települések kulturális életében oly
módon, hogy az általunk közvetített
értékeket
megmutassuk
városi,
települési rendezvényeken, s mi
magunk
is
szervezzünk
olyan
eseményeket,
ahol
lehetőséget
teremtünk –elsősorban az ifjúság
számára- a különböző művészeti
ágakkal való találkozásokra, azok
megismerésére.
A 2006/2007-es tanévben már több
ízben
találkozhattak
a

KÖZLEMÉNY
A Járai Antal Tanulmányi Ösztöndíj
Alapítvány Kuratóriuma köszönetet
mond mindazoknak, akik a 2004. évi
személyi jövedelemadójuk 1 % -át
alapítványunk javára ajánlották fel,
ami összesen 378. 923,- Ft volt. Az
ösztöndíjakra
ezekből
a
felajánlásokból és egyéb támogatásból
2005.
évben
1.350.000,Ft-ot
fordítottunk.
Tisztelettel kérjük és várjuk a város
minden segíteni szándékozó, személyi
jövedelemadót
fizető
polgárának
szíves segítségét a 2006. évi SZJA
1 %-ának felajánlásával is.
Alapítványunk adószáma:
18551439-1-09
Nagy Gyula
kuratórium elnöke
biharkeresztesiek
is
iskolánk
növendékeivel, tanáraival, művészeti
nevelő
munkánk
eredményeivel.
Hagyományos házi rendezvényeinken
túl részt vállaltunk a város október
23-ai ünnepi megemlékezésében, a
„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság
van” c. műsorunkkal. Növendékeink
részt
vettek az
Idősek Hete
rendezvényén, s állandó vendégei az
Idősek Otthonának, ahol a legidősebb
generáció
tagjainak
szereznek
rendszeresen tartalmas perceket.
Hagyományteremtő jelleggel családi
játszóházakat
szervezünk
havi
rendszerességgel,
ahol
kézműves
foglalkozásokkal, népi játékokkal,
táncokkal, daltanulással várjuk a
családok apraját-nagyját. Az alkalmak
szombaton délutánonként vannak,
14:00 és 17:00 között, s a résztvevők
között eddig minden alkalommal
köszönthettünk nagykereki és toldi
gyerekeket is.
A jövőben is várunk minden
biharkeresztesi gyermeket és felnőttet
műsorainkra,
rendezvényeinkre,
művészeti műhelyeinkbe, melyek
közös mottója:
„Csakis művészi érték való a
gyermeknek, minden más árt neki.”
Kovács Mónika
az intézmény igazgatója

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

