10. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

A BIHARKERESZTESI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE
ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE EBBEN AZ ÉVBEN IS MEGRENDEZI
HAGYOMÁNYOS

melyet 2007. DECEMBER 8.-án 19.00 órától tartunk
a VÁROSI SPORTCSARNOKBAN .
Belépődíj vacsorával : 2.000 Ft
Pártoló jegy: 500 Ft
Jelentkezés és asztalfoglalás az óvodában:
Telefon: 54/430-096

KIRÁNDULÁS KÉKEDRE
2007. októberében néhány diák meghívást kapott
egy gyűlésre. Ekkor még senki sem sejtett semmit.
Ezen a gyűlésen általános iskolások, és gimnazisták is
jelen voltak. (A klub és a gyűlés helye a biharkeresztesi moziban volt.) Majd a gyűlésen kiderült, hogy a
biharkeresztesi fiatalok (mi) szerveznénk fiataloknak
programokat. Ezen a gyűlésen abban maradtunk, hogy
az őszi szünet alatt Kékedre, egy két napos látóútra
visznek el minket (Edit néni, Julcsi néni, Béla bácsi,
Mariann néni).
2007.10.30-án (kedden) indultunk Kékedre. Első
megállónk Debrecenben a Rocksulinál volt. Ez is egy
olyan klub, ahol a fiatalok szervezik az életet. Innen
sok ötletet kaptunk a továbbiakhoz.
Második megállónk egy természetvédelmi területen
volt. Itt az volt a feladat, hogy csukott szemmel kell
menni úgy, hogy egymásra bízzuk magunkat (fogjuk
egymás kezét). A sor vezetője (nyitott szemmel, Vince
Béla) Béla bácsi volt. A sor végét Edit néni és Julcsi
néni zárta.
A harmadik megállónk Kéked volt, a végállomás.
A Hunyadi Mátyás által épített kastély nyári lakrészében szálltunk meg. Itt berendezkedtünk a szobánkba.
Megebédeltünk és kezdődött a foglalkozás. Az e napi
foglalkozások közül nekem az tetszett a legjobban,
amikor le kellett a faluba menni és néhány dolgot meg
kellett tudakolni a falusiaktól, a Honfoglalással kapcsolatban. Ebben a feladatban két csoportra voltunk
osztva. Itt mutatkozott meg az igazi csoportmunka.

Este, vacsora után elmentünk bowlingozni (kb. 20-22
óra között) és 22 órakor indultunk az éjszakai túrára.
Innen kb. éjfélkor értünk vissza. Azután biliárdoztunk
és az egyik szobában beszélgettünk. Másnap (szerdán)
megreggeliztünk és utána volt egy délelőtti foglalkozás. Itt volt egy olyan feladat, ahol rajzolni kellett.
Szerintem ez volt a második olyan munka, ahol 1-2
ember kivételével mindenki lelkesen dolgozott. Ezen a
napon rossz idő volt, esett az eső. Dél és 13 óra között
elsétáltunk ebédelni a hotelbe. Délután volt még egy
rövid foglalkozás. Itt egy rajzolt utánfutóba mindenki
belerajzolta azokat a dolgokat, amit ő visz innen haza.
A foglalkozás után, amíg vártuk a buszt, addig biliárdoztunk és ettünk, hogy ne üres hassal induljunk hazafelé. Szerencsésen és sok élménnyel megérkeztünk.
Én úgy gondolom, hogy ez a látóút jó volt arra,
hogy a csapat összeszokjon, figyeljünk egymásra, és
olyan irányba fejlődjön, hogy később mi segítség nélkül tudjunk programokat szervezni és a klub életét is
önállóan tudjuk irányítani. Ez a kirándulás nem jöhetett volna létre, ha nem lennének Biharkeresztesen
olyan fiatalok, akik bele mernek vágni új dolgokba.
A csoport tagjai: Szabó Fruzsina, Vajas Krisztina, Far
Tamás, Far János, Jávor János, Csutak Zsolt, Dúró
Erik, Végh Edit néni, Csutakné Julcsi néni, Béla bácsi
és Kalmár Mercédesz.
Itt köszönöm meg a csoport nevében Edit néni
munkáját, hogy létrejöhetett ez az élményekben és
munkában gazdag kirándulás.
Kalmár Mercédesz 8.c.

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

