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KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
ÍGY LÁTTUK MI MÁRCIUS 15-ÉT

EÖTVÖS-NAPOK (MÁRCIUS 13-14.)

Idén mi, a 9/a osztály néhány tanulója adtuk elő az
ünnepi műsort a Bocskai István Gimnáziumban. Már
hetekkel előtte megkezdtük a műsorra való
felkészülést. A programot Hodosán Andrea tanárnő
állította össze.
Ennek a napnak a reggelén megkoszorúztuk Osváth
Pál szobrát és sírját, majd a tanítási órák után kezdetét
vette az ünnepi megemlékezés. A Himnusz után prózai
szövegeket és verseket adtunk elő. Felsoroltuk a 12
pontot, elszavaltuk a Nemzeti dalt, összefoglaltuk a
forradalom és szabadságharc eseményeit. Dalokkal
tettük még színesebbé az előadást, amelyre Kolumbár
Lajosné tanárnő készített fel bennünket. E két
gyönyörű dal címe: Hazára találtam és A költő
visszatér.
Megtiszteltetésnek érezzük, hogy mi tarthattuk ezt az
ünnepséget. Úgy gondoljuk, hogy méltón emlékeztünk
meg e nap történéseiről.

A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és
Diákotthon idén is részt vett a berettyóújfalui Eötvös
József Szakképző Intézet által megrendezett Eötvösnapokon.
A tanulókat Szabó Zoltánné, Madarász András, Dézsi
Sándor és Barta Attila tanárok készítették fel a
versenyekre.
A kézilabdázó lányok a 3. helyen végeztek.
Rövid Patrícia, Pető Edit, Csutak Tímea, Csutak Kata,
Nagy Bettina, Farkas Judit, Kristófi Bernadetta
Felicitas, Kiss Zsanett, Pikó Zsuzsa, Buti Éva, Molnár
Melinda, Bodnár Ildikó, Rácz Mária
A focizó fiúk a 2. helyen végeztek.
Bordi Norbert, Kocsis Tamás, Kovács László, Bajnok
József, Haraszti Zsolt, Szabó Gábor, Szabó Ádám, Kiss
Tamás, Szűcs Richárd, Mohácsi Sándor, Kereszturi
Balázs, Nagy Máté

Vékony Vivien és Nagy Marianna 9/a
A műsort előadták: Molnár Klaudia, Ispán Ildikó,
Major Márta, Nagy Marianna, Vékony Vivien, Szarvas
Boglárka, Gulyás Erzsébet, Micura Sándor, Pénzes
Zsanett, Barta Zsuzsanna

A műveltségi vetélkedőn a 3. helyezést érték el:
Csathó Zsuzsa, Kiss Anita, Sipos Éva
Az informatikai vetélkedőn a 2. helyezést érték el:
Oláh Réka, Zsilinyi Péter, Hegyi Róbert

KUPAKGYŰJTÉS VÁROSI SZINTEN
Talán sokan nem is tudnak
róla, hogy Kecskeméten egy
2 éves kisfiú nagyon beteg.
Ez azért érint minket is, mert
egy
apró
odafigyeléssel
mindannyian
segíteni
tudunk rajta.
Festő Alex méhen belül és a
szülés alatt is oxigénhiányos
állapotba került, ezért agyi
károsodást
szenvedett,
agyvérzése volt.
Mozgásában komoly zavarok vannak még ma is. Nyaki
és hátizmai lazák, fejét segítség nélkül nem tudja
biztonsággal tartani, végtagjai görcsösen megfeszültek.
Így fejlettsége minden téren alulmaradt társainak.
Egyetlen esélye a javulásra az őssejtbeültetés. 2006
áprilisában Kijevbe ment a család, ahol az első műtétet
elvégezték rajta. (Magyarországon nem végzik azt a
műtétet!) Ez rendkívül pozitív változást eredményezett:

többet mozog, próbálkozik az eddig nem tudott
mozdulatokkal, ritkábban beteg és nőtt az étvágya.
De további műtétre (kiutazásra) lenne szükség, ami
azonban nem olcsó. A család önerőből nem tudná állni,
így az ország több szervezete, intézménye elkezdte a
segítségnyújtást.
A következő módon tehetjük meg mi is ugyanezt:
gyűjtsük a már eldobandó műanyag kupakokat
(kólás, ásványvizes, kanna stb.)! Amelyet aztán
elküldünk, feldolgozzák műanyag tálcává, és a bejött
összeget Alexka kiutazására és kórházi kezelésére
költhetnek. Ez nem nagy áldozat tőlünk, de annak a kicsi
fiúnak talán pont a mi segítségünktől függ a jövője.
A Bocskai István Gimnázium előtt (a portánál) dobozt
állítottunk ki, hogy bárki elhozhassa és bedobhassa
elhasznált kupakjait
Adjunk egy esélyt egy kicsi embernek, hogy nagy
emberré válhasson.
A holnap a mában bont virágot, ügyelnünk kell rá,
hogy illata minket dicsérjen.
Pálfi Veronika
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