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BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HÍREI
EMLÉKPLAKETT BONNÁR LAJOSNÉ JULIKA EMLÉKÉRE
Intézményünkben, a Bocskai István Gimnázium Szakképző Iskola és Diákotthonban a 2006/07-es tanévben
először került sor egykori kedves kollégánk, Bonnár
Lajosné Julika emlékére alapított emlékplakett átadására. A díj alapításának ötlete Koppányi Ildikó kolléganőnktől ered: minden tanévben történelem ill. földrajz tantárgyakból a legjobb, legtehetségesebb, és legszorgalmasabb tanulók vehetik át az emlékplakettet,
melynek odaítélése a szaktanárok és a munkaközösség
javaslatára történik.
Julika 1989-90-től volt intézményünk dolgozója,
történelmet, földrajzot, etikát és filozófiát tanított.
Tavaly télen rövid, súlyos betegség után hunyt el. Emlékének, munkájának, emberségének ezzel az emlékplakettel is adózunk.
Az elmúlt tanévben történelemből Semlyényi Bence
12.A, földrajzból Dávid Ildikó 11.A osztályos tanulók
érdemelték ki ezt az elismerést.
Semlyényi Bence így emlékszik vissza:
„Nagyon örülök, hogy én kaphattam ezt a kitüntetést
az idei évben. Szerintem jó döntés volt, hogy ezzel a

díjjal állítanak emléket egykori tanárnőnknek. Julika
nénit mindenki nagyon szerette, vele mindenki megtalálta a közös hangot, mindenki bezárta őt a szívébe.
Tanórákon az anyagot szívesen összekötötte a filozófiával, előadásmódját a mély gondolatiság, az okokozati összefüggések logikus végigvezetése jellemezte. Számomra nagyon érdekes órák voltak ezek. Emlékét örökre szívembe zárom.”
Dávid Ildikó így köszöni meg kedves tanárnője munkáját:
„A földrajz órái nagyon hangulatosak, érdekesek voltak. Az előrehozott földrajz érettségire nagyon sokat
kellet készülnöm, Julika néni segítsége nélkül nem
lettem volna képes rá. Örülök, hogy bele mertem vágni; eredményes vizsgám sikere tanárnőt is illeti.”
Az emlékplakett átadását minden további tanévre
tervezzük, bár tudjuk, hogy ez csupán egy lehetőség
felejthetetlenné válásához. Enélkül is sokat gondolunk
rá.
Pálfi Ilona

BOCSKAI NAPOK
A Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és
Diákotthon idén október 9-én és 10-én rendezi meg a
hagyományos Bocskai Napokat, melynek keretén belül
különböző versenyek és vetélkedők kerülnek megrendezésre. A rendezvényekre szeretettel várjuk a térség
iskoláinak érdeklődő tanulóit és kísérő tanárait.
A tanulók az alábbi versenyszámokban mérhetik össze
magukat:
• fiú kispályás labdarúgás (középiskolások részére)
• leány kézilabda (középiskolások részére)

•
•
•
•

sakk (középiskolások részére)
informatika verseny (közép-, ill. általános iskolások részére)
versmondó verseny (közép-, ill. általános iskolások részére)
játékos műveltségi vetélkedő (közép-, ill. általános
iskolások részére)

A legjobb összesített eredményt elérő középiskola
megnyeri és egy évig őrzi a Bocskai Vándorkupát.

ELSŐSÖK A GIMNÁZIUMRÓL
Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon. Mit takar ez a név? – tűnődtem a nyári szünetben. Azt
már tudtam, hogy egy jól felszerelt iskolát, ahová „jófej”
gyerekek járnak.
Amikor megérkeztem az iskolába, mégis féltem egy kicsit,
hogy nem lesznek barátaim. Ennek ellenére már az első nap
barátokra leltem. Sőt, ahogy teltek-múltak a napok, egyre
több embert ismertem meg, egyre több barátságot kötöttem.
A szüleim is azt mondták otthon, hogy barátokat és ne „ellenségeket” szerezzek. Én ezt tettem.
Hamarosan itt a gólyabál, amitől szintén félek egy kicsit. Ki
tudja, mit találnak ki a negyedikesek? Bármi is legyen az,
biztos jó mulatság lesz.

Remélem, a többi diák is úgy gondolja, hogy iskolánk hírét
ápolni kell, egy kis összefogással pedig mindent még jobbá
lehet tenni.
Varga Imre 9/a
Az első héten nagyon jól éreztem magam az iskolában és a
kollégiumban egyaránt. A tanárok rendesek, arra törekednek, hogy sokoldalú, tájékozott emberek legyenek belőlünk.
Az osztálytársak is „jófejek”. A kollégiumban mindig nyugodtan lehet tanulni, és még az étel is finom. A szobák tiszták, jó állapotban vannak, ez érvényes a tantermekre is.
Szóval egyelőre minden jó!
Szabó Erika 9/b
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