9. OLDAL
DIÁKPOLGÁRMESTER VOLTAM
Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy
megválasztottak diákpolgármesternek.
Ezúton is köszönöm diáktársaim megelőlegezett bizalmát. Választási kampányom során egyaránt szerepeltek,
mind a diákélettel (az óra eleji késések,
elnézése, röpdolgoztok előre történő
bejelentése stb), mind a városi közélettel (környezetvédelem, pl. szélerőművek építése a városhatárban, kerékpárutak létesítése, a városkép szépítése
virágok ültetésével a központon kívüli
utcákon is) kapcsolatos kérdések.
A megválasztásomat követő napon
reggel 8 órakor Orsovszky Ibolya
tanárnővel (aki a diákönkormányzat
munkáját segíti) átsétáltam a gimnáziumból a Polgármesteri Hivatalba. Ott
már várt a sajtó (a Szinkron TV, illetve

KERESZTESI HÍREK
a Hajdú-Bihari Napló egyik újságírója)
és interjút készítettek velem. Ezután
Barabás Ferenc polgármester úr átadta
nekem a Város Kulcsát, majd néhány
szót váltottam vele az aznapi tennivalókról és a választást megelőző programom már fentebb említett pontjairól.

Ezt követően Seres Valéria jegyzőaszszony fogadott, majd körbevezettek a
Hivatal épületében, ahol megismerhet-

tem, hogy hogyan intézik a város adminisztrációs ügyeit. Ezt nagyon érdekesnek találtam. A délelőtt folyamán
még Kubinyiné Szilágyi Mária közoktatási és közművelődési referens bemutatta nekem a város intézményeit.
Voltunk az óvodában, a könyvtárban,
az általános iskolában és a művelődési
házban. Ezen intézményekben elmondták, hogy milyen fejlesztéseket vittek
végbe és azt is, hogy mire lenne még
szükség. Délután polgármester úr
meghívott egy gyűlésre, amely során a
környező települések polgármestereivel tanácskozott az egészségügyről. A
nap zárásaként részt vehettem az apparátusi ülésen is, itt az Önkormányzat
dolgozóival tartott megbeszélést polgármester úr. Számomra ez a nap emlékezetes marad.
Semlyényi Bence diákpolgármester

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
„SZÜLŐFÖLDEM-BIHARORSZÁG”
HONISMERETI VETÉLKEDŐ

A Bocskai István Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nívós
vetélkedője évek óta a Város Hete egyik
kiemelkedő rendezvénye. Immár mozgalommá
nőtte
ki
magát.
A
millecentenárium évében indult versenyt
Biharkeresztes város és vonzáskörzetének általános iskolái, valamint a határon
túli Romániából érkező testvériskolák
diákjai számára rendezzük.
Szellemi útmutatóul a Biharkeresztesen
tevékenykedett egykori Sárréti csendbiztos, Osváth Pál munkáját tekintjük –
Bihar vármegye Sárréti járása leírása.
Célunk a szűkebb szülőföld megismerése
utáni vágy felkeltése, értékeink ápolása,
megőrzése. Megismerkedés a kézműves
mesterségekkel, a munkafolyamatok
elsajátítása, egyszerű mintadarabok elkészítése. A fiatal nemzedék felelősségének
kialakítása a bihari táj, Sárrét vidékének
természeti, földrajzi, történelmi, néprajzi,
kulturális emlékeinek, értékeinek és
hagyományainak megismerésével és
ápolásával.
A „Szülőföldem-Biharország” szellemiségével, a versenyzők felkészülésével és
felkészítésével bizonyítja, hogy szorosan
kötődünk
szűkebb
hazánkhoz,
Biharországhoz. A diákok új ismereteket
szereznek. Megtanulják a „kis népi mesterségek” legelemibb fogásait. Kedvet,

késztetést éreznek a gyűjtőmunkához, az
egyszerűbb tárgyak készítéséhez.
A 2007.év versenyében alsó és felső
tagozaton 20 csapat 100 diákja mérte
össze tudását.

A verseny eredményei
Alsó tagozat
I. Körösszegapáti
II. Körösszakál
III. Nagyvárad 3. csapata
Különdíjas: Biharkeresztes 1. csapata
Biharkeresztes 2. csapata
Felső tagozat
I. Biharkeresztes 7.b csapata
II. Komádi
III. Biharkeresztes 6.b csapata
Köszönetünket fejezzük ki a felkészítő
tanároknak, a verseny zsűrijének!
Az alsó tagozatosok zsűrijében tevékenykedtek: Kubinyiné Szilágyi Mária közművelődési referens,
Jávor Jánosné
nyugdíjas pedagógus, Török Zita az
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola

igazgatóhelyettese, Szabó András a
Bocskai István Gimnázium, Szakképző
Iskola és Diákotthon igazgatója, Oláh
Jánosné tanító.
A felső tagozatos verseny bírálói voltak:
Barabás Ferenc polgármester, Seres
Valéria jegyzőasszony, Benkő Sándorné
táncpedagógus, Nagyné Horváth Magdolna történelem szaktanácsadó, Széll
János tanár, etnográfus, Gróza Zoltánné
könyvtárvezető.
Köszönetet mondunk a rendezvényeket
színesítő együttesnek, Fehér Mályva
Hagyományőrző Egyesületnek, a Tamota
Néptáncegyüttesnek, a kézműves foglalkozások vezetőinek: Polyák Jánosnénak,
Bozsódi Zoltánnak, Márton Gabriellának,
Hegyi Gyulánénak, Horváthné Tóth
Ibolyának, Tóth Istvánnénak.
Támogatóink voltak: Biharkeresztes
Város Önkormányzata, Ártánd Község
Önkormányzata, „A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány” Horváth
Károly kuratóriumi elnök, Városi Művelődési Ház, Bocskai István Gimnázium,
Szakképző Iskola és Diákotthon, Városi
Könyvtár, Egyesített Szociális Intézmények, Szivárvány Óvoda.
Köszönetünket fejezzük ki a Bocskai
István Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusainak a verseny szervezésében, lebonyolításában, felkészítésben, ajándékkészítésben nyújtott áldozatos munkájukat!
Nagy Zoltánné igazgató
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