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KERESZTESI HÍREK

„Tisztán élni a legmagasabb és legigazibb művészet”
(Mahatma Gandhi)
KARÁCSONY FELÉ IS ….
Gyermekkorom óta elkisér egy kép Nagymamám szobájának faláról: Raffaello Santi: Madonna gyermekével. A mindennapok részévé váltak azok az érzések,
gondolatok, amit nyílt tekintetével üzen. A belőlünk
táplálkozó élet, egyszeriségével és megismételhetetlenségével a föld legdrágább kincse. Még egy ilyen
vitathatatlan tisztaságú makulátlan értéket nem tarthatunk karjainkban. Meddig ölelhetjük? Meddig félthetjük? Meddig óvhatjuk?

Behatárolt létezésünk minden
pillanatában, szeretetünk mindenek felett álló pótolhatatlan
erejével. Dacolva az ellenszegülőkkel felmutatva igazi gazdagságunk, az egyetlent: a lelkünket, családjainkat összekötőt,
amit soha senki nem vitathat el
tőlünk!
Nagy Zoltánné /Pornói Aranka/

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
Széchenyi Blanka 6. osztályos tanuló:
Erdélybe kirándultunk
Nagy izgalmaktól kísérve indultunk el Erdélybe. Sokan jártak már közülünk ott, de az osztállyal együtt
még izgalmasabbnak ígérkezett.
Utunk első állomása a Királyhágó volt. Gyönyörű táj
mindenhol, a hegyek őszi pompájukat mutatták. Szívesen gyönyörködtünk volna, de indulnunk kellett
tovább. A következő megálló Torda városa volt. Először a tordai Sóbányát látogattuk meg. Hosszú keskeny folyosón vezetett bennünket az idegenvezető a
tárnákba. Nagyon jól szórakoztunk, amikor megkért
bennünket, hogy kiabáljunk, és ez 36-szor visszhangzott a hatalmas teremben. Megismerkedhettünk a sóbányászat eszközeivel és a sófeldolgozás folyamatával. Jó volt kijönni a napfényre. Már nagyon vártuk,
hogy a Tordai-hasadékhoz vegyük az irányt. A látvány
hihetetlenül gyönyörű volt: a patak völgyében sétáltunk, felettünk hatalmas magasságú sziklák emelkedtek. Valóban úgy tűnt, mintha a hegy széthasadt volna
két részre. Ezután Kolozsvárra mentünk. A Főtéren
megállva csalódva láttuk, hogy a híres Mátyás szobrot
felújítják. Így ide még egyszer el kell majd jönnünk.
Körösfőn sikerült elköltenünk az összes pénzünket, az
egész falu egy nagy kirakodóvásárra emlékeztetett.
Hazafelé jövet a buszon fergeteges volt a hangulat,
mindenki élvezte a kirándulást. Jó lenne még visszatérni máskor is Erdélybe.

Pércsi Dániel:
Osztálykirándulás Budapestre
Kora reggel izgalommal telve indultunk a Coronával
Budapestre.
Utunk során sokat nevettünk és tömérdek sok édességet ettünk. A Keleti pályaudvarra érkezve felszálltunk
a bennünket váró buszra és elindultunk a Parlament
felé. Útközben néhány stadiont, többek között a Puskás Ferenc Arénát is láttuk. Na meg persze a Hősök
terét, ami nekem nagyon tetszett, legfőképp Gabriel
Arkangyal a koronával. A Parlamentben megcsodáltuk
annak pontos mását, ami gyufaszálakból volt kirakva.
A koronát hatalmas séta után a Kupolában tekinthettük
meg. Sok érdekességet tartogatott a Tropicarium számunkra. A hatalmas kígyók mellett a cápák tetszettek
legjobban. Végül kirándulásunk utolsó állomása felé a
Csodák Palotájába vettük utunkat, ahol sok érdekes
játékot próbálhattunk ki és érdekes fizikai bemutatókon vehettünk részt.
Na meg ott volt a bűvészbolt ahol sok szórakoztató
trükköt mutattak. Nekem a fülem mögül vette elő a
bűvész a mobiltelefonját. Ezek után fájó szívvel szálltunk fel a vonatra, de ugyanakkor örömmel is, hogy
találkozhatunk szüleinkkel.
Sok élményben gazdag tanulságos kirándulás volt,
legközelebb is szívesen megyek.

KEDVESHÁZ
2008. november 20-22-én a Szivárvány Óvoda szervezésében ismét részt vehettünk a Kedvesház program
továbbképzésén.
A környező falvakból Furtáról, Bojtról, Hencidáról
valamint Berettyóújfaluból érkeztek óvó nénik,
Biharkeresztesről tanító nénik és tanító bácsi.

Az első továbbképzés 3 évvel ezelőtt volt. Akkor nagyon sok hasznos és érdekes dolgot tanulhattam.
Mindezek után nagy várakozással készültem az új
előadásra. Természetesen nem csalódtam. A vezetők
személyisége
és
tudása
magával
ragadott
mindannyiunkat. Személyes tapasztalatunkon keresz-
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