A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája iskolaújságja

Megújult az iskolánk
kicserélték a nyílászárókat,
a homlokzatot újra festették. A tetőre napelemek
kerültek. Belül is teljesen
megszépült az iskola: a
bútorzat egy részét kicserélték, új terem, egy projektszoba került kialakításra, a parkettát felcsiszol-

A tartalomból:

ták, a termeket kifestették.
Túlzás nélkül állítom, hogy
iskolánk nemcsak a környék, de az ország egyik
legszebb iskolája lett.
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2018. szeptember 3-án, a
tanévnyitó ünnepségen a
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskola tanulói és
dolgozói egy kívül-belül
megújult, gyönyörű épületet vehettek birtokukba.
Hőszigetelték a falakat,
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ban

Az előző tanév főbb sikerei
Kettős győzelem a Rotary Club idegen nyelvi versenyén
A Sátoraljaújhelyi Rotary Club, mely
1995-ben alakult meg ÉszakMagyarország első Rotary Clubjaként, jótékonysági programjai között
minden évben megrendezi a város
középiskolásai számára az idegen
(angol és német) nyelvi versenyét.
A versenyt először az egyes középiskolákban rendezik meg még január
végén és a házi versenyen legjobb
eredményt elérő 5-6 tanuló jut tovább a városi verseny írásbeli fordulójába. Itt a versenyzők az olvasott
szövegértést, nyelvhelyességet, íráskészséget és közvetítői (fordítási)
készséget mérő feladatokat oldanak
meg.
A legjobb pontot szerzett diákok
kerülnek be a döntő szóbeli forduló-

német nyelvből Barna Amarilla Dalma 12. B, angol nyelvből Bojtár
Viktória, szintén 12. B osztályos
diákjaink állhattak a dobogó legfelső
fokára. Említésre érdemes, hogy
Barna Amarilla Dalma 2017-ben is
az első helyen végzett, akkor angol
nyelvből bizonyult a legjobbnak, így
méltán érdemelte ki a Rotary díjat is.

jába, ahol a hallott szöveg értését
mérő, ún. „magnós” feladatok mellett a főszerep a beszédkészségnek,
társalgásnak jut.
Ebben az évben, 2018. április 12-én
rendezték meg a szóbeli döntőt, ahol
-a sokéves hagyományt folytatvakettős kossuthos győzelem született:
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Dupla Kazinczy-érem Győrben
A Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka színművésznő emlékére indította el a
Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd
versenyt, amelynek célja, hogy tovább mélyítse anyanyelvünk szeretetét, és a tanulók
körében egyre több hívet szerezzen a szép,
helyes és kifejező magyar beszédnek. Az
országos döntőt minden év áprilisában rendezi meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Győri Tankerületi Központ, Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kazinczy Ferenc Gimnázium Győrött.
A döntőbe kettős szűrő után lehet bekerülni:
a versenyzőknek először meg kell nyerniük
az iskolai, házi versenyt, majd a megyei fordulón is legalább dobogós helyet kell elérniük. Így már az is nagy szó, ha valaki egyáltalán bekerül a döntőbe, mivel ott minden
megyéből és a határon túli magyar iskolákból is csak a legjobbak szerepelnek. Az országos döntőt két kategóriában, de 3 csoportban rendezik meg: Az első kategória a
gimnáziumi és a határon túli középiskolák
tanulói, akik két csoportba vannak osztva
(Gimnázium I. és Gimnázium II.). A második kategória a szakképző iskolák
(szakgimnázium, szakközép-, szakiskola)
tanulói, ők mindannyian egy csoportban
versenyeznek. A háromnapos rendezvényen
a versenyzők a szabadon választott szöveg
előadása után írásbeli feladatot oldanak meg,
majd másnap kerül sor a kötelező szövegek
tolmácsolására. (A résztvevők városnézésen
és színházlátogatáson is részt vesznek.)
A bírálóbizottságok összesen 35 Kazinczyérmet osztanak ki. A gimnazisták közül
mindkét csoportból az első 10, míg a szakképző iskolák tanulói közül az első 15 ver-

senyző kap érmet helyezés megállapítása
nélkül. A második „körben” végzettek az
Anyanyelvápolók szövetségének könyvcsomagját kapják.
Idén a Szép Magyar Beszéd verseny Kárpátmedencei döntőjét április 20-21-22-én rendezték meg Győrben, immár 53. alkalommal. A Gimnázium I. csoportban 44-en, a
Gimnázium II.-ben 42-en versenyeztek, míg
a Szakképző iskolákat 59 tanuló képviselte.
Összesen 145 tanuló- határon innen és túlról- versengett az éremért és az ezzel járó
pénzjutalomért.
Iskolánkat idén 2 tanuló is képviselhette:
Barna Amarilla Dalma (akkor a 12. B osztály
tanulója) a gimnazisták, Gálya Renáta (akkor
a 12.C osztály tagja) a szakképző iskolák
kategóriájában versenyzett. Méghozzá igen
kiválóan, mert mindketten Kazinczy-érmet
nyertek!
Iskolánk mindig is kiemelkedően teljesített
ezen a versenyen, hiszen csak a ’90-es évektől nézve 10-en is elnyerték a legjobbaknak
járó Kazinczy-érmet. (Köztük pl. Olajos
Gergő, aki ma is a média állandó szereplője,
hiszen a népszerű magazinműsor, a Kékfény
felelős szerkesztője és műsorvezetője is
egyben.)
Viszont ilyen fantasztikus eredményünk még
nem volt, hogy egyszerre mindkét versenyzőnk nyerni tudott a kategóriájában. Pedig
nagyon szoros volt a verseny: mindössze
néhány pont különbség volt az érmesek és a
második „körben” végzettek között.
Külön kiemelendő, hogy Barna Amarilla
saját csoportjában (Gimnázium II.) a 2.(!)
helyet elérve lett díjazott, Gálya Renáta pedig felvidéki magyarként „első nekifutásra”
lett Kazinczy-érmes. (Most indult először
ezen a versenyen.)
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Amarilla magyartanára Kispál Józsefné volt,
a versenyre való felkészülését Müllerné Gulya Márta segítette. Renáta magyartanára és
egyben felkészítő tanára Mizsák Éva volt.
Gratulálunk a versenyzőknek és tanáraiknak
a kiemelkedő teljesítményért!

Epilógus
Barna Amarilla a ballagáson megkapta kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményéért az iskola Pro alma matre díját, majd kitűnő eredménnyel érettségi vizsgát tett. 466 (!)
pontot összegyűjtve felvételt nyert a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karára, méghozzá az államilag finanszírozott
képzésre. (Ez több, mint 100 első éves hallgató közül csak kb. 10-nek sikerült. A mi
gimnáziumunk tanulója köztük van!)
Gálya Renáta a magyar nyelv és irodalom
ápolásában nyújtott kiemelkedő teljesítménye jutalmául a PIM és a Magyar Nyelv Múzeumának Kazinczy- emlékdíjában részesült
Széphalomban, majd ő is sikeres érettségi
vizsgát tett. Jelenleg, miután a szép magyar
beszédet már elsajátította, angol nyelvtudásának tökéletesítése céljából külföldi (angliai)
munkavállalásra készül.

I. helyezés a Hegyalja Tusa Regionális Szakmai Versenyen
2018. április 27-én a Szerencsi Szakképzési Centrum első, hagyományteremtő alkalommal rendezte meg a
Hegyalja Tusát. A verseny célja az
volt, hogy a Centrum iskolái által oktatott szakmákban a diákok megmutathassák tudásukat. Iskolánkat a szociális ápoló és gondozó szakmát tanuló
diákok képviselték, elsősegélynyújtás
kategóriában. A Centrum Bekéné Zelencz Katalin szakoktatót kérte fel,

kossuthos lányok a dobogó legfelső
fokán Szerencsen, a díjátadón

hogy segítsen a feladatok összeállításában. A gyakorló ápoló képzésben
résztvevők pedig bemutatták a megjelenő általános iskolásoknak, hogy iskolánkban milyen egészségügyi és szociális képzés folyik.
A versenyen iskolánk diákjai első helyezést értek el.
A csapat tagjai:
 Horváth Nikolett Evelin,
 Farkas Anita,
 Kovács Krisztina
voltak, akik akkor a 9. D osztályba
jártak.
Gratulálunk a helyezéshez!

I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM
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Boldog iskola lettünk

Ebben a tanévben a mi iskolánk
is csatlakozott -tudomásunk
szerint a környék középiskolái
közül egyedüliként- a „Boldog
Iskola” programhoz, mivel fontosnak tartjuk, hogy a pozitív

gondolkodás megismertetése
segítségével hozzá tudjunk járulni diákjaink lelki fejlődéséhez és
belső jóllétéhez. 2018. október 1
-én Budapesten, az Erkel Színházban vette át iskolánk képviseletében Bodroginé Dócs Andrea, az idegenforgalmi munkaközösség vezetője, a csatlakozás
ötletgazdája az iskolánk nevére
szóló oklevelet. A programmal
kapcsolatban Bodrogi tanárnő a
következőket mondta el lapunknak: Egyre több országban sikerrel alkalmazzák a Boldog-

ságórákat, amelyeken a diákok
csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk
őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján –
hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. Magyarországon a Jobb
Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság Intézet
szakmai csapata egy teljes programot dolgozott ki a diákok
boldogságra való tanítására.
Számos vizsgálat bizonyítja,
hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat.
Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az
iskolában is jobban teljesítenek.
A Boldogságórák célja nem az,
hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon
az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányo-

Kossuthos siker a városi légpuska lőbajnokságon
A Zemplén Térségi Katasztrófa és
Polgári Védelmi Szövetség és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. május 16-án légpuska lőbajnokságot szervezett a sátoraljaújhelyi városi lőtéren.
Ezzel az volt a szervezők célja, hogy
újraélesszék városunkban a lövészeti
sportágat. A vetélkedés 3 kategóriában
zajlott: felnőtt férfi, felnőtt női és az
ifjúsági korosztály mérte össze tudását 3
fős csapatokban, de az egyéni teljesítményeket külön is díjazták. Az eső ellenére
is népes tábor gyűlt össze, akik bizonyítani akarták lövészeti tudásukat.
A mi iskolánk is benevezett erre a megmérettetésre: az
ifjúsági kategóriában versenyzett 2
rendészetis és egy
egészségügyis tanulónk. Minden
versenyző 5 lőla-

pot kapott, amire ötször lehetett lőni. Az
5x5 lövés pontjait összeadták, így született meg az egyéni teljesítmény pontszáma. A 3 csapattag egyéni pontszámait
összeadták, így kapták meg a csapatok
összteljesítményét.
Iskolánk nagyszerűen teljesített, hiszen a
fiúk megnyerték korosztályuk csapatversenyét. A csapat tagjai:
 Varga Zoltán (10.D)
 Meggyesi József (10.D)
 Simon Ádám (12.C)
Az már csak hab a tortán, hogy Varga
Zoltán még egyéniben is a dobogóra
állhatott: a második helyet szerezte meg.
(62 pontot ért el és mindössze 3 ponttal
maradt le az első helyezett versenyzőtől.)
Gratulálunk szakképzős tanítványainknak és bízunk benne, hogy a jövőben is
hasonló sikereket érnek majd el!

zására adjon lehetőséget. Ebben
az évben 3 idegenforgalmi szakgimnáziumi osztályban tartok
kolléganőimmel, Altenberger
Verával és Kőhalminé Bodnár
Judittal Boldogságórákat.
(Természetesen később más
osztályok is sorra kerülhetnek.)
Havonta egy alkalommal feldolgozunk 1-1 témát, mint pl. Optimizmus gyakorlása, A jó cselekedetek gyakorlása, Célok kitűzése és elérése, Fenntartható
boldogság, stb. Ezek során diákjaink megismerkednek a boldogság különböző összetevőivel, és kreatív feladatokat oldanak meg. Magunkénak érezzük
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnökének gondolatait, hiszen mi is
„arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint
gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe
vetett hittel, bátran járják végig
a felnőttséghez vezető utat,
majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
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Én is kossuthos diák voltam
2018. október 18-án éppen 20 éve volt
annak, hogy Szamosvölgyi Péter városunk
polgármestere lett. Ebből az alkalomból
iskolaújságunk szerkesztőbizottsága megkereste Polgármester Urat, aki annak idején
maga is iskolánk tanulója volt. Riportot
készítettünk vele arról, hogy milyen volt a
Kossuth Gimnáziumba járni. Ennek a beszélgetésnek a rövidített változatát olvashatják az alábbiakban.

Ha most kimondom azt a szót, hogy
Kossuth Gimi, elsőre milyen emlékek jutnak Polgármester Úr eszébe? Mit jelentett
Önnek kossuthos diáknak lenni?
Először is a büszkeség jut az eszembe, hiszen a
gimnázium akkor is a térség egyik legjobb iskolája
volt. Igen magasak voltak a követelmények, így
komoly lemorzsolódások is voltak. (Pl. az én
osztályom 32-33 fővel indult és kb. 20-21-en
érettségiztünk le.) Sokszor elhangzott a tanárok
szájából az a mondat, hogy „Nem muszáj ide
járni…” Aki nem bírta az iramot, az kiesett. De
aki bent maradt, az büszke volt arra, hogy a
Kossuth gimibe járt. Bárhova mentünk, mindig
örömmel mondtuk, hogy kossuthosok vagyunk.
Persze megvolt akkor is a rivalizálás az iskolák
között a sportban és más területen.
Mi motiválta abban a döntésben, hogy a
Kossuthba jelentkezzen, és volt-e valamilyen elképzelése, hogy a későbbiekben mivel szeretne foglalkozni?
Én az általános iskola első 5 évét a Petőfiben
töltöttem, az utolsó 3 évben pedig a Kazinczy
Iskolába jártam. Ez utóbbiba kívülállóként kerültem be, egy nagyon jó közösségbe. Úgy éreztem,
bizonyítanom kell magamnak is, és a többieknek
is. Bizonyítás céljából mentem a Kossuth Gimibe,
mert akkor ez az iskola volt a legnagyobb továbbtanulási lehetőségeket biztosító intézmény. Egyértelmű volt, hogy ide jelentkezem. A kérdés második felére válaszolva, úgy gondoltam, hogy tovább
szeretnék tanulni főiskolán, lehetőleg humán tárgyakból.
Mi volt Polgármester Úr kedvenc tantárgya? Mi volt az a tárgy, amit a legkevésbé
szeretett, ami esetleg nehézséget jelentett
Önnek?
A kedvenc tantárgyam a történelem volt, de nagyon
szerettem az irodalmat és a földrajzot is. A fizikát
és a matematikát szerettem a legkevésbé, ezekkel
voltak problémáim.
Volt- e kedvenc tanára, vagy tanórája? Egykori tanárai közül kire emlékszik vissza a
legszívesebben?
Mi egy eléggé hányattatott osztály voltunk, 4 osztályfőnökünk volt. Utolsó volt időrendben Kerényi
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Istvánné, aki a legmélyebb nyomot hagyta a lelkemben, azért, mert mint osztályfőnök, nagyon
tudott bánni a gyerekekkel. Kiváló érzéke volt
ahhoz, hogy jó közösséget teremtsen a rá bízott
diákokból, akik már nem is nagyon voltak gyerekek. Akire még nagyon szívesen emlékszem, az
Medelle tanárnő. Az ő óráit nagyon szerettem,
mert volt egy hihetetlen adottsága, úgy tudott tanítani, mintha mesélne. Sokszor észre sem vettük,
hogy kicsengettek, úgy le tudott kötni minket.
Volt -e olyan tanár, akitől nagyon tartottak,
akit egyfajta „mumusnak” tekintettek akkor
a diákok?
Vajda Antal tanár úr, aki fizika és matematika
szakos volt és nagyon szigorú. Tőle nagyon tartottunk, úgyhogy ha megláttam az órarendemben,
hogy matematika óra következik, nem éppen az
öröm hulláma töltött el.
Mennyire voltak az akkori diákok leterhel-

Koszorúzás volt a Kossuth-szobornál és osztályfőnöki órán vagy történelemórán emlékeztünk meg
róla. Aznap többet foglalkoztak a tantestület
tagjai a nagy névadóval, de nem volt olyan nagy
hagyománya a Kossuth-napnak, mint ma. Persze
kötelező volt tudnunk Kossuthról néhány dolgot,
hogy milyen sátoraljaújhelyi kötődései voltak, de
akkor nem volt például Kossuth- osztály. A gimnázium nem a hagyományteremtésről volt híres,
hanem a maximális tudásátadásról.
Mi volt gimnáziumi évei alatt a kedvenc
időtöltése, volt-e hobbija, és most mi kapcsolja ki leginkább?
A foci és a kézilabda. A helybeli Spartacusban
fociztam, védtem, amint a kézilabdában is. Ha
volt rá lehetőség, kerékpároztunk vagy pedig túráztunk. Most pedig a cserkészet kapcsán egyetlen
kikapcsolódásom a túrázás maradt. Pl. a Kék
túra útvonalon rójuk a kilométereket, 14-15,

ve, volt-e sok házi feladat, vagy volt idő
délutánonként szakkörre járni, sportolni?
Fakultációk voltak délutánonként dupla órában
megtartva, és aki még szakkörökre vagy sportolni
járt, az is a délutáni órákra lett tolva. Nagyon sok
házi feladatot kaptunk minden tantárgyból, de
persze nem csináltuk meg mindet, így volt lehetőségünk szórakozni is. A mai diákokkal összehasonlítva, utólag nem érzem azt, hogy le lettünk
volna terhelve. De ha akkor megkérdezik ugyanezt
tőlem, biztosan azt mondtam volna, hogy igenis le
vagyunk.
Nemrég emlékezett meg iskolánk névadónk
születésnapjáról többféle programmal tematikus hét keretein belül. Polgármester Úr
idejében hogyan ünnepelték meg a Kossuth
-napot?

olykor 35 km-t is megteszünk.
Járt-e szakkörökre, ha igen, milyenre?
Szakkörökre nem jártam, de történelem versenyeken sokszor részt vettem. Így töri verseny előtti
felkészítőre jártam és atlétikaira.
Volt-e kedvenc zenéje, együttese vagy énekese a középiskolában, és most mit hallgat
szívesen, ha ideje engedi?
A kedvenc együttesem akkor a P. Mobil és a
kedvenc énekesem Vikidál Gyula volt, most pedig
inkább amolyan „mindenevő” vagyok. Minden
olyan zenét szeretek, ami dallamos, és amelyhez
valamilyen minőségi tartalom vagy szöveg tartozik,
legyen az mai sláger vagy bármi egyéb zeneszám.
Volt- e, van-e példaképe?
Középiskolásként azok az általános iskolai és
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gimnáziumi tanáraim voltak a példaképeim,
akiknek köszönhető az, hogy én is pedagógus
lettem. Most is van példaképem, Dr. Orbán Kálmán, aki 1920 után volt ennek a városnak a
polgármestere. Ő volt az, aki Trianon után
„újraélesztette”és felemelte a csüggedésből és apátiából Sátoraljaújhelyt.
Mi motiválta leginkább pályaválasztásában?
Kik, mi volt leginkább hatással Polgármester Úrra a döntésben, hogy hol fog tovább
tanulni: a szülők, az iskola, a barátok vagy
ez teljesen saját elhatározásból történt?
A szüleim nem szóltak bele a pályaválasztásomba, mint ahogy a barátok sem. Saját elhatározásomból, magam miatt tettem. Motiváló volt, hogy
én nagyon szép hivatásnak tartottam, és tartom
most is a tanári pályát. Soha nem éreztem ezt
munkának, inkább hivatástudatnak tekintettem.
Például a Petőfi Általános Iskolában teniszklubot
alakítottunk ki Szőnyi István kollégámmal, teljesen szabadidőnk terhére, ahogy akkor mondtuk,
társadalmi munkában. Mindig úgy gondoltam,
hogy nemcsak a tanítás, hanem a nevelés is legalább ilyen fontos.
Az iskolától kapott szellemi örökség menynyiben játszott szerepet jelenlegi pozíciója
elérésében?
Visszagondolva erre, óriási volt az a muníció, amit
a Kossuth hozzátett ehhez. Szeretném, ha a mai
gimisek is így gondolnák majd ezt. Lehet, hogy
most hellyel-közzel vannak divatosabb iskolák is,
mint a Kossuth Gimi, de ez bármikor megváltozhat.
Mi motiválta Önt abban, hogy eredeti foglalkozását felcserélje a jelenlegivel?
Szerettem a történelmet, amiben van politika, és ez
a politika nálam itt, helyben az önkormányzatnál
képeződött le, ezért először önkormányzati képviselő lettem. Lassan ért meg bennem az elhatározás,
hogy lehetne ezt a munkát (a polgármesterséget)
jobban is csinálni. Azonban még vagy fél évvel a
megválasztásom előtt sem gondoltam volna, hogy
polgármester-jelölt leszek, mivel a tanítás és az
önkormányzati képviselőség is elég volt nekem. De
aztán többen felkerestek és megkértek rá, hogy
induljak. Így lettem polgármester.
Az egyik legismertebb Kossuth-idézet a
következő: „Soha le nem mondani, soha el
nem csüggedni, ha kell mindig újra kezdeni.” Volt- e már Polgármester Úr olyan
helyzetben, amikor úgy érezte, hogy túl sok
teher van a vállán, nem bírja már tovább
csinálni a feladatot. Mi segített a problémák, gondok leküzdésében?
Előfordult, hogy olyan helyzetben voltam az elmúlt
20 évben, amikor nem volt könnyű átlépéni egy
bizonyos ponton. Nem is tudnám számszerűsíteni,
hány olyan eset volt, amikor úgy éreztem, sok és
nehéz teher van a vállamon. Szinte már fizikailag
is érezhető volt, de mindig sikerült ezen túllépni.
Sikerorientált ember vagyok, aki soha nem adja
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fel, tíz körömmel dolgozok a cél érdekében, hogy a
városnak jobb legyen. A barátaim, munkatársaim
segítenek ebben.
Egy város polgármesterének lenni nagyon
felelősségteljes munka, amihez vezetői képesség kell. E vezetői ambíció megnyilvánult-e Polgármester Úrnál már a gimnáziumban? Gondolok itt arra, hogy viselt-e az
osztályban/iskolában irányítói posztot? (pl.:
osztálytitkár, DÖK- elnök vagy DÖKfunkcionárius)
Nem. Ez a rész nem igazán fogta meg akkor az
érdeklődésemet. Volt egy jó csapat, baráti társaság,
ott valószínűleg voltam hangadó, de a gimnáziumi
éveimben nem törekedtem irányító pozícióra. Az
az igazság, hogy ez akkor eszembe se jutott.
Volt -e akkor is DÖK a gimnáziumban?
Milyen programokat szervezett? Egyáltalán,
milyen volt a diákélet a suliban akkoriban?
Nem volt DÖK, sem fordított nap, de azért megvolt a lehetőség a szórakozásra. Például az osztályok minden hónapban diszkót szerveztek, és az
esetleges bevételt osztálykirándulásra fordíthatták.
Időnként voltak konfliktusok, olyanok is bejöttek
a rendezvényre, akiknek nem kellett volna, és
ebből voltak problémák. Úgyhogy időnként betiltották ezt egy időre, majd újra engedélyezték. Úgy
tudom, később ez a mozgalom teljesen el is halt.
Szívesen gondol vissza a diákéveire?
Persze, ez természetes, hiszen ki ne szeretne újra
17 éves lenni? Szívesen gondolok vissza erre az
időszakra, szerettem diák lenni és boldog fiatal
voltam.
Mit gondol, mennyit fejlődött a Kossuth
Lajos Gimnázium oktatása, programjai
mostanáig? És ha most diák lenne, hogy
döntene? Újra a Kossuth-ot választaná?
Igen, újra a Kossuth Gimnáziumot választanám,
ebbe a szép iskolába, ezek közé a történelmi falak
közé járnék szívesen. Nem tudom, hogy egy iskolában a fejlődés hogyan mérhető. Azt hiszem, hogy
először egy értékőrző állandóságot kell az iskolának felmutatnia. Ez a Kossuthban megvan, ezek
a hagyományok már szépen kialakultak. Persze,
megvannak azok a mérések is, hogy a végzős diákok közül hányan mennek tovább tanulni. De
higgyétek el, egy iskola ereje nem minden esetben
azonos azzal, amit mérnek. Ha például egy iskolának van egy gyengébb évfolyama, ott a pedagógus,
elnézést a kifejezésért, a feje tetejére is állhat, a
kettes, hármas szintű tanulóból rettentő sok munkával sem fog tudni kitűnő tanulót faragni. De ez
nem is baj, nem szégyen, lehet, hogy az a fiatal
nagyobb karriert fog befutni az életben, mint egy
kiváló tanuló. Tehát arról beszélek, ha egy iskolát
mérünk, és csak ez alapján ítélünk meg, az nem
biztos, hogy kiadja a lényeget. Mert például, ha egy
iskola válogathat a jelentkezők közül és csak a
4,5 és 5 közötti átlagú tanulókat veszi fel, akkor
kevés hozzáadott munkával is könnyű ott sikereket és eredményeket elérni, s akkor kiváló iskola

lesz. Tehát itt sok dolog sok mindennel összefügg,
amibe most ne menjünk bele. Azt tudom mindenkinek javasolni, hogy ha középiskolába megy és
tovább akar tanulni, akkor bátran válassza a
Kossuth Lajos Gimnáziumot.
Végül még egy utolsó kérdés: mit üzen
Polgármester Úr a mostani kossuthos diákoknak? Milyen tanácsot tudna adni egykori
iskolája jelenlegi tanulóinak, hogy ők is
megtalálhassák helyüket a világban?
A legfontosabb, hogy próbáljanak kitűzni maguk
elé minél hamarabb egy határozott életcélt. Találjon magában mindenki valamiféle orientáltságot,
hogy mi az, ami az ő erőssége és akkor azzal
foglalkozzon többet. Így talán egyszerűbb lesz az
életben boldogulni. Esetleg beszéljék meg az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal, hogy jó-e az az
irány, amit maguknak kigondoltak, és akkor
azzal, azokkal a tárgyakkal kell többet foglalkozni. Ne szégyellje senki, ha gyengébb tanuló,
mert a hármasért és a kettesért is meg kell dolgozni. Arra kell gondolni, amiből jó az ember, pl., ha
valakinek jó a kézügyessége, vagy érdeklik a műszaki kérdések, abból még kiváló szakember lehet,
s előfordulhat, hogy hamarabb megtalálja a helyét
az életben, mint más. És nem csak az számít,
hogy hányasra érettségizik az ember, hanem az,
hogy utána elérje a célját, amit kitűzött maga elé.
Nem gondolom, hogy mindenki számára csak az
egyetem a megfelelő jövőkép, lehet ettől eltérni is,
adott esetben. Nemcsak az az értékes ember, aki
egyetemre, főiskolára megy, a jó szakember ma
már legalább olyan szükséges. Az a lényeg, hogy
senki ne kallódjon el, a tanulók jól érezzék magukat és boldogok legyenek majd.
Köszönjük szépen Polgármester Úrnak
az interjút, hogy elfoglaltságai mellett is
rendelkezésünkre állt. Kívánunk munkájához jó egészséget, erőt és kitartást, hogy
még legalább 20 évig kifejthesse tevékenységét Sátoraljaújhely élén, városunk érdekében. Bízunk abban, hogy e tevékenység
hozzájárul majd egykori alma matere, szeretett iskolánk további sikereihez.

KOSSUTH HÍRLAP

Oldal 6

Tanulóink bécsi szakmai gyakorlaton
Iskolánk már hosszú évek óta részt vesz
különböző EU-s pályázatokon. Tanulóink a Sokrates Lingua E, a Comenius, és
a Leonardo projektek segítségével már a
’90-es évektől eljuthattak Európa sok
országába. Elutazhattak pl. Dániába,
Hollandiába, Angliába, Franciaországba,
Olaszországba, Portugáliába, Törökországba és még kb. fél oldalon keresztül
lehetne sorolni azokat a helyszíneket,
ahol a diákjaink kísérőtanáraikkal együtt
megfordultak. A tavalyi tanévben azonban egy teljesen új dologra nyílt lehetőségünk, amiből reméljük hagyomány
lesz. Ugyanis a Kossuth is bekapcsolódott az Erasmus + programba, aminek
köszönhetően szakgimnáziumos tanulóink 3 hetes külföldi szakmai gyakorlaton
vehetnek részt. Iskolánk először pályázott erre a nyelvi és szakmai európai
mobilitási programra, és sikerült is elnyernünk a támogatást. A pályázat célja,
hogy a részt vevő tanulók mind nyelvi,
mind szakmai készségei, képességei fejlődjenek. Első lépcsőben az egészségügyi ágazaton tanuló diákok utazhattak
Bécsbe. Ez még tavaly, a tanév végén
meg is valósult. A második etap az ide-

genforgalmis tanulóink szakmai gyakorlata volt Milánóban. A programot szintén az egészségügyisek zárják: ezúttal az
angolt tanuló diákok utazhatnak majd
novemberben, szintén Milánóba. (A
milánói szakmai gyakorlat eseményeiről
lapunk következő számában tudósítunk.)
Arról, hogy a bécsi gyakorlat hogy sikerült, hogy érezték magukat a diákok és
kísérőtanáraik, ízelítőt adnak az alábbi
beszámolók.
2018. május 12.
Sokak számára ez a nap egyszerű szombatot jelentett, de számunkra egy 3 hetes
időszak kezdete volt. A kossuthos csapat
ezen a reggelen gyűlt össze az iskolánk
előtti parkolóban, amelynek tagjai elbúcsúztak szeretteiktől, mivel ausztriai,
bécsi szakmai útra indultak: 17 diák és 2
kísérőtanár, közöttük jómagam, Poroszkáné Jeszenszki Beáta. A diákok közül
most először hagyták el sokan Magyarország területét, ezért számukra még
izgalmasabb lehetőséget jelentett a pályázatban való részvétel. Kísérőtanárként
sok minden megfordult a fejemben,
itthon hagyom a családom, de helyettük
felelősséget vállalok 17 kamaszért, akiket

ismerek ugyan, de soha nem laktunk egy
fedél alatt. Hallgatni fognak rám, betartják a szabályokat, képesek leszünk közösen megoldani a gondjaikat, fognak hozzám fordulni, ha baj van? Szerencsére
olyan tanulók kerültek kiválasztásra, akik
minden tekintetben megfeleltek a velük
szemben támasztott követelményeknek!
Számomra a legnagyobb problémát
mégis a német nyelv ismeretének hiánya
jelentette. Biztonságot jelentett azonban
a kolléganőm, Biacsko Istvánné, akire
maximálisan lehetett számítani. Ő végezte a tanulók nyelvi felkészítését.
A gyerekeknek a szakmai részt az idősgondozás és -ellátás jelentette. Tudtam,
hogy a diákjainknak ez nem fog problémát okozni, még azoknak sem, akik
„gyorstalpalón” vették át a legfontosabb
gyakorlati teendőket (nem tartottak még
akkor a tananyagban ezeknél a pontoknál). Megnéztük a gyakorlati helyeket,
kicsit irigykedtünk, mert olyan ellátást
tapasztaltunk, melyre itthon is szükség
lenne. (Igaz, ezekben az idősgondozással
foglalkozó intézményekben nem az állam finanszírozza az ellátást.) Jó volt
látni, hogy vannak olyan intézmények,
ahol a személyre szóló ápolás megvalósítható, és minden feltétel adott, hogy a
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gondozott életminősége javuljon.
Izgalmas napjaink voltak, minden
napra jutott megoldandó feladat.
A szakmai feladatok mellett bejárhattuk Bécs városát, megtekintettük nevezetességeit, gyönyörű
épületeket láthattunk. Szerencsére
az időjárás kedvezett a sok sétának. Felejthetetlen élmény volt a
vidámpark – a Prater, az emberi
tűrőképesség határait feszegető
játékok kipróbálása, feszültség
növelő és csökkentő lehetőségek.
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Felüdülést jelentett a Schönbrunni
kastély, a Stephansdom, a Hundertwasser-ház, a Hofburg, a Belvedere, a Természettudományi Múzeum, a Technikai Múzeum és még
rengeteg látnivaló. Tapasztalatszerzésnek tökéletes lehetőség volt a
program a diákok számára. A legfontosabb tanulság az volt, hogy az
idegen nyelv ismerete elengedhetetlenül fontos a jövő ápolójának!

A bécsi szakmai gyakorlat szerintem nagyon hasznos és érdekes volt. Én és még hét lány a Bécs közelében található Mödlingben dolgoztunk, a Gondozási és Ápolási Központban. (Ez olyan, mint nálunk az Idősek Otthona, csak sokkal nagyobb és fejlettebb.) Ebből adódóan a gyakorlaton egyszerre két várost is megismerhettünk. Eleinte akadt egy pár nehézség pl. a tájékozódás, illetve a német nyelven való kommunikáció, de aztán belejöttünk a beszélgetésbe és hamar megszoktuk a közlekedést is. Mivel én akkor még nem töltöttem be a 16. életévemet (én voltam a legfiatalabb a csapatban), nem végezhettem ápolási feladatokat. Így egy nappali foglalkoztatóban (Tagesstätte-ben) dolgoztam, ahol az idősek nem állandó lakók, csak
reggel hozzák be őket a hozzátartozók, és este hazamennek. Itt a nyelvtudás volt a legfontosabb, mivel beszélgetnem, játszanom, énekelnem kellett az
idős emberekkel, sőt még táncoltam is velük. De ezen kívül reggelit is készítettem nekik, ebédet szolgáltam fel, etettem, öltözködésben segítettem,
ágyaztam, vérnyomást mértem. A bécsi szakmai gyakorlat alatt szerintem sokat fejlődtünk és önállósodtunk. Nagyon jól éreztem magam és szívesen
vissza- mennék Bécsbe. Hiszen gyönyörű helyeket láttunk, mint pl Schönbrunnt és a Belvederét. A kastélyokon kívül 3 múzeumot is megnéztünk,
ezek közül nekem a Technikai Múzeum tetszett a legjobban. A város is csodás volt, és egy este a Schönbrunni kastély kertjében még egy koncerten is
(Sommernachtskonzert) részt vettünk, ami csodálatos volt. A legnagyobb élményt nekem mégis a Prater, azaz a bécsi Vidámpark nyújtotta, ahol volt
lehetőség az adrenalinszint növelésére és kiélvezhettük teljes mértékben a fiatalságunkat. A gyakorlat alatt sok embert megismertem, és ennek is nagyon örülök. A munkahelyemen nagyon közvetlenek voltak velem az ott dolgozók és a gondozottak, avagy ahogy ott hívják őket, a lakók is. Teljesen
megértettem magam velük, szerettem velük beszélgetni és nagyon megszerettem őket. Ha tehetem, minél hamarabb visszalátogatok Bécsbe és nagyon
szívesen részt vennék később is ilyen szakmai gyakorlaton.
Csűrös Veronika
10.C osztályos tanuló
2018 májusában 3 hetes gyakorlaton
vettem részt Bécsben. A „Haus der
Barmherzigkeit”-ban zajlott a gyakorlatom. Ez Idősek Otthona és egyben Szeretetotthon is volt, de nemcsak idősek,
hanem fiatalok számára is, akik valamilyen szenvedélybetegségben szenvedtek.
Én azonban csak az idősek ápolásában
és ellátásában vettem részt. Az intézmény maga nagyon modern, hangulatos
és rendezett volt, az épület erkélyi részein kiskert volt található. Minden rész az
intézményben különböző osztályra tagolódott. Mi, kossuthosok, a gyakorlaton
különböző osztályokra, egyesével voltunk beosztva. (Velem együtt 5-en dolgoztunk itt.) Én egy többnyire fekvőbeteg osztályon voltam, ahol az alapvető
ápolási feladatokat kellett elvégeznem
pl.: mosdatás, pelenkacsere, fürdetés,
etetés, vérnyomás- és súlymérés. Ezen
kívül megtanulhattam az infúzió összeszerelését, szondán keresztüli etetést és
vehettem vért is. Az ottani körülmények

összehasonlíthatatlanok az itthoniakkal.
A szobákban 1, maximum 2 beteg található, a szobában van kiépítve, külön
helységben a fürdőszoba, mosdó, ahol
megtalálhatóak az alapápolási tisztítószerek pl: gumikesztyű 4 méretben, izolálókendő, 3 fajta fertőtlenítőszer és szappan
mindenféle bőrtípusra. A szobában
igény szerint található még tv, számítógép, hangfal és hangulatvilágítások. Az
ágyak távirányítóval működnek, ahogy a
sötétítő is. Az ottani ápolók nagyon
közvetlenek, és mindenben próbáltak
segíteni és magyarázni, még ha nem is
beszéltünk egy nyelvet. Meglátásom
szerint, úgymond boldogan végezték a
munkájukat, nagyon sok szeretetet, törődést és odafigyelést adtak az ottani betegeknek, ami rendkívül tetszett. Dolgoztam ott egy magyar ápolónővel is, aki
szintén nagyon segítőkész volt. Vele
persze a munka is jobban ment, nagyon
sok mindent elmesélt, elmagyarázott.
Ezen a gyakorlaton nagyon jól éreztem

magam, sok mindent tanultam, amit a
jövőben megfelelőképp tudok is hasznosítani. A gyakorlaton kívül kulturális
kirándulásokon is részt vehettünk. Ellátogattunk a Schönbrunni kastélyba, a
Technikai Múzeumba, a Szépművészeti
Múzeumba, a Természettudományi Múzeumba és sok más gyönyörű helyre.
Nekem ezek közül a Technikai Múzeum
tetszett a legjobban, mivel nagyon érdekes volt és tényleg mindent megmutatott
a technika történetéből. A szabadidős
programok keretében végigjártuk majdnem az összes látnivalót Bécsben. Ezek
közül kiemelném a Prátert, a Vidámparkot, amire nehéz szavakat találni, mivel
csodálatos órákat töltött el ott, szerintem
mindenki. Összességében, én nagyon jól
éreztem magam ez alatt a 3 hét alatt, sok
új dolgot láthattam és tapasztalhattam.
Bók Barbara
11.C osztályos tanuló

A pályázatok éve a Kossuthban
A 2017/2018-as tanév iskolánkban a
pályázatok éve volt. 3 nyertes pályázatunk is megvalósulásra került. Először
vett részt intézményünk egy nyertes
pályázat eredményeképpen az Erasmus
+mobilitás programon, aminek első
szakaszáról lapunk már beszámolt. Az
„Énekkaros leszek…” pályázatunk
szintén nyertes volt, aminek segítségével

Felvidékről érkezett.
(Mivel mi voltunk a szervezők, iskolánk
nem indított a versenyen csapatot.)
A vetélkedőn változatos feladatok szerepeltek. Volt totó, tudósítás készítése
Mikes Kelemen két, kötelező irodalomban szereplő levele alapján, a Rákóczi
családfa kiegészítése, keresztrejtvény
megfejtése. A legkreatívabb feladat az

az iskola énekkarosainak csoportépítő
programokat, kirándulásokat tudtunk
szervezni. Jártak Sárospatakon, Pálházán
és Budapesten is. A 3 pályázat közül,
minden bizonnyal, az EFOP-os pályázatunk a legjelentősebb, a legnagyobb
volumenű, a legtöbb lehetőséget biztosító, egyúttal a legtöbb munkával is járó
projekt.
Iskolánk még korábban jelentkezett az
EFOP-3.-3.7-2017 „Informális és nem
formális tanulási lehetőségek kialakítása
a köznevelési intézményekben” pályázati
felhívásra és „Neves névtelenek” címmel pályázatot nyújtott be, amit a bírálók
támogatásra alkalmasnak ítéltek, így
megkezdődött a projekt előkészítése és
megvalósítása. Közösségfejlesztő programokat, vetélkedőket, versenyeket szerveztünk. Még március 27-én, a nagyságos fejedelem születésnapján szervezte
és rendezte meg iskolánk a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület
felkérésére a Rákóczi-vetélkedőt, az
általános és középiskolák 6-9. évfolyamának tanulói számára. A versenyre 8
csapat nevezett: 2 középiskola és 6 általános iskola, közülük 3 Szlovákiából, a

volt, amikor Rákóczi öröksége címmel
prezentációt kellett a csapatoknak bemutatniuk. (Ezt előzetesen meghirdettük, és
otthon készíthették el a versenyzők a
felkészülés során.) A verseny nagyon jó
hangulatban, vidáman zajlott és kivívta a
résztvevők maximális elégedettségét. A
Városvédő és Szépítő Egyesület felajánlotta, hogy együttműködési megállapodást kíván velünk kötni, ami áprilisban
meg is történt. Jövőre újra a Kossuth
szervezi a városban a Rákóczivetélkedőt!

Szerkesztőség:
Szerencsi Szakképzési Centrum
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.
Telefonszám: +36-47-321-322
Faxszám: +36-47-521-366
E-mail: gimnazium@kossuthsaujhely.sulinet.hu
Az újságot szerkesztette:
Biacsko Istvánné tanárnő és
az újságíró szakkör
Tördelés, kivitelezés:
Biacsko István tanár úr és
az újságszerkesztő szakkör
Felelős kiadó:
Tiszolci Józsefné igazgató

Szintén a Városvédő és Szépítő Egyesület felkérésére rendezte meg iskolánk a
Város Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódóan immár a 23. alkalommal a
Fényes Újhely, Fényes Zemplén vetélkedőt. A verseny témája a történelmi
Zemplén vármegye, benne Sátoraljaújhely, mint megyeszékhely történelmének
megismerése. A versenyre 12 csapat
jelentkezett, 3 középiskolai és 9 általános
iskolai. Itt már, a szervezők tanácsára,
két kategóriában folyt a versengés: az
általános iskolák 6-8. évfolyamosai és a
középiskolák 9-11. évfolyamos tanulói
számára. Iskolánk a fent említett okok
miatt ezúttal sem indított csapatot.
(Érdekesség, hogy az első, 23 évvel ezelőtti Fényes Újhely versenyt idegen
nyelven: angol, német, szlovák nyelven
rendezték meg, melyen a Kossuth csapatai győztek.)
Hasonló jellegű, érdekes feladatok voltak
itt is, mint a Rákóczi-versenyen. Az utolsó feladat szintén egy előre elkészített
prezentáció bemutatása volt, csak itt

most a csapatok által választott idegen
nyelven (angol, szlovák) kellett a prezentációt ismertetni.
A vetélkedő kuriózuma volt, hogy az
eredményhirdetés után, valamennyi versenyző csapat és felkészítő tanáraik közös, határon átnyúló buszkiránduláson
vehettek részt. Voltak Tőketerebesen,
ahol megtekintették az Andrássy kastélyt
és az abban kialakított múzeumot, majd
megkoszorúzták gr. Andrássy Gyula (aki
nem mellesleg a Kossuth Lajos Gimnázium tanulója volt egykor) sírját. Ezután
felkeresték Borsit, II. Rákóczi Ferenc
szülőhelyét, ahol megkoszorúzták a fejedelem szobrát. Az egész napos program
méltán aratott nagy tetszést a rendezvényre ellátogatók körében.

Gimnáziumunkban a piarista atyák már
a 19. század végén zarándoklatot szerveztek Kazinczy sírjához Széphalomba. E régi hagyományt felelevenítve,
néhány év óta a kossuthosok ismét elzarándokolnak ide. A tavalyi tanévben
2018. június 15-én valósult meg a Zarándoklat Széphalomba Kazinczy sírjához.
A túra 60-70 perc sétát jelentett, ami egy
4 km-es szakasz, végig azon az útvonalon, ahol egykor Kazinczy is sétált otthona és munkahelye, a Városi Levéltár
között. Útközben az egyes osztályok
akadályverseny keretében mérték össze
tudásukat. A feladatok rendkívül sokszínűek voltak, melyek igénybe vették a
diákok kreativitását. Megérkezés után
egy kis ünnepség keretei között adta át
Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója Gálya Renátának, iskolánk Kazinczy-érmes tanulójának a Kazinczy-emlékdíjat. Végül megtekintettük
a múzeum akkor megnyílt kiállítását, a
Herbáriumot. Ismét egy tartalmas napot
töltött el együtt a gimnázium tanuló
ifjúsága, ugyanakkor áldozott a nagy
előd, Kazinczy emlékének is.

