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BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉLETÉBŐL
XII. Nemzeti Forradalmi Szavalóverseny
2008. október 23-án, az 1956-os forradalom 52. évfordulója alkalmából rendezték meg Debrecenben a Cívis
Kálvin Hotelben a hagyományos versenyt.
A négy kategóriában megrendezett megmérettetésre
/ált. isk. 7.-8. osztály, középiskolások, főiskolások,
egyetemisták, nyugdíjasok/ több százan jelentkeztek.
A versenyre Pesti József 56’-os költő két versével
lehetett benevezni.
A megnyitón a hotel Millennium termében Pesti József
költő emlékezett a forradalmi időkre, majd bemutatta
néhány versét. A verseny kezdete előtt a költő köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak, aki felkészítő tanárként évről évre benevezik tanítványaikat.
Elsőként köszöntötte Nagy Zoltánné igazgató aszszonyt, aki felkészítő munkája mellett szívügyének
tekinti Pesti József költeményeinek népszerűsítését,
megértettését a fiatal nemzedékkel.
Ezt támogatandóan 2001-től hat éven keresztül az országos verselemző pályázat pedagógus kategóriájában
szerezte meg az I. helyet. Társszerzője a „Még fello-

bog a vérünk” című diákok és pedagógusok számára
készült könyvnek is.
A 7-8. osztályosok kategóriájában közel 70 tanuló
indult. Kárpát-aljáról, Erdélyből, s a Vajdaságból is
érkeztek magyar anyanyelvű diákok. Iskolánkat 3 tanuló képviselte: Balogh Zoltán, Fercsák Lívia és Madarász Regina 8.a osztályos tanulók. A költeményeket
a „tanulók személyiségére” szabottan felkészítő tanáruk választotta ki. Az elődöntőben mindenki az elsőnek választott versét szavalta el. Majd délután a döntővel folytatódott a rendezvény.
A döntőben Fercsák Lívia Pesti József: „Hajnalban”
című verse után a „Tegnap katonái” címűt adta elő. A
versmondás és értékelése szubjektív műfaj. Az intézmény büszke lehet arra, hogy három komoly felkészültségű diákja kiemelkedően helytállt az országos
versenyen!
/Külön köszönetünket fejezzük ki Balogh Zoltán szülőnek, aki segített a versenyre való szállításban!/

„Csodaház az iskola,
Tárva nyitva kapuja.
Sok-sok gyermek jár oda,
Mert vonzza a sok csoda.”
/Tóth Árpád/

ISKOLAPOLGÁRRÁ AVATÁS
2008. november 5-én az általános iskola első osztályosai ünnepélyre gyűltek össze. Első alkalommal vettek
részt az avatáson a nagykereki és a bojti tagiskolák
tanulói.
Kedves műsoraik után 79 kis elsős tett fogadalomtételt, hogy „méltóak” lesznek a Bocskaisok nevére.
Ezután iskolatársaik felkötötték nyakukba az iskola
szimbólumát a sálat és a nyakkendőt.
Majd az alsós DÖK a Mini Bumeráng különszámával
ajándékozta meg őket.

Az 1. osztályos tanulók sálát, nyakkendőjét a biharkeresztesi „A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért
Alapítvány” Horváth Károly kuratóriumi elnök, valamint a nagykereki „Fáklya Alapítvány” biztosította.
Köszönetünket fejezzük ki érte!

KISTÉRSÉGI NAPON
A Bihar Fejlődéséért Egyesület 2008. október 18án Kistérségi Leader családi napot szervezett Berettyóújfaluban a Morotva Ligetben. A színes
programokra egyaránt meghívták a kistérség iskolás és felnőttkorú lakosságát.

Iskolánkat a játékos, szellemi vetélkedőn Szántó
Viola 6.b, Szabó Fruzsina 8.b, Far János 8.b és
Balogh Zoltán 8.a osztályos tanulók képviselték.
Kísérőjük Bernát Ildikó DÖK-vezető volt.
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