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

A tartalomból:
Ünnepi díszben az iskolánk
Karácsonyváró programok
A téli szünethez közeledve
sok olyan program zajlik a
Kossuth Gimnáziumban,
ami a Karácsonyhoz és
annak lényegéhez, a szeretethez kapcsolódik. Az
önzetlen
adományozás,
adakozás
lehetőségeit
igyekszünk minden szinten megragadni, hiszen
nagyon fontos az, hogy
örömöt okozzunk másoknak.
Iskolánk minden
évben
adománygyűjtést
rendez a Vöröskereszt
javára, a szegény családok
támogatására. Az idei évben is sikerült nagyon sok
ajándékot: tartós élelmiszert, játékokat stb. összegyűjtenünk. Tanulóink ott

voltak a Vöröskeresztes
gyűjtéseken a különböző
szupermarketekben
(Tesco, Lidl, Penny Market). Szintén hagyomány
már, hogy a suli tanárai és
diákjai, azaz a „Száguldó
angyalok”,
karácsonyi
műsorral és egy kis ajándékkal is kedveskednek
városunk Idősotthonaiban
lakó embereinek. A Kossuth angyalai idén is útra
keltek a Köveshegyi Otthonba és a Szent Anna
Szeretetotthonba. Szintén

jó pár éve már annak,
amikor a tantestület és az
érdeklődő diákok először
látogattak el a közeli Kassára, a karácsonyi vásárba.
Az idén sem maradt el a
kassai kirándulás! Már az is
hagyomány, hogy a naptári
évet iskolánk közös karácsonyi műsorral búcsúztatja az év utolsó tanítási
napján. Ami azonban teljesen új kezdeményezés
volt, az az, hogy először
rendeztük
meg
az
„Adventi
készülődés”
elnevezésű projektnapot
december 15-én, a szombati tanítási napon. Az
adventi készülődés során 3
projektfeladat megvalósí-

tása történt forgószínpadszerűen. Ezek közül a
karácsonyi kvíz kitöltése
osztályonként 5 fős csapatokban zajlott. A kézműves foglalkozás során ajtódísz készítésére, üvegfestésre és szalvétatechnika
kipróbálására nyílt lehetőség. (Az itt készült munkákból lapunk utolsó oldalán láthatnak néhányat.)
Ezután ppt-t készítettek a
gyerekek a karácsonyi
ünnepkör előre megadott
témáiból. Az osztályok

A közelmúlt főbb
2-5
eseményei
Kossuthos
tanárok tovább- 6
képzésen
Szalagavató 7
Fordított nap,
8
nyílt nap
között volt egy kis versengés
is, mivel a legjobb munkák
díjazásra kerülnek. Az eredményhirdetés 2018. december 21-én, pénteken lesz a
Karácsonyi ünnepség részeként. (Mivel ez már lapzártánk utáni esemény, így erről
a rendezvényről, iskolánk
többi ilyen jellegű programjához hasonlóan, a következő számban számolunk be
részletesen.)
Biacsko Istvánné tanárnő
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A közelmúlt főbb eseményei iskolánkban
Énekkarosok kirándulása
Iskolaújságunk előző (első) számában beszámoltunk arról, hogy a tavalyi tanévben több
nyertes pályázatunk is megvalósításra került.
Az „Énekkaros leszek…” pályázatunk lehetővé tette, hogy az iskola énekkarosai csoportépítő programokon, kirándulásokon
vehessenek részt. Ennek a programnak folytatásaként, még október elején, az iskolai
énekkar „törzsgárdája” kirándulást tett a
megyeszékhelyre és környékére. A kirándulás hangulatáról beszámolót küldött lapunknak az egyik résztvevő.

beiktattunk. Az első állomásunk Lillafüred volt.
Megnéztük a tavat, ahol szerencsénkre az ott
dolgozó bácsitól megtudhattunk pár érdekes információt a településről. Ezután sétáltunk a függőkertben és a vízeséssel, meg a környéken elhelyezett szobrokkal fotózkodtunk.

Október 3-án énekkaros társaimmal és tanárnőnkkel kirándultunk tőlünk egy kicsit nyugatra. Nyugat alatt Lillafüredet, Diósgyőrt és Miskolcot értem. A helyszínekre autókkal jutottunk
el. Az odafelé vezető úton egy kis éneklést is

A játszóteret pedig, felnőtt létünket el nem felejtve, kipróbáltuk. Aztán, hogy kicsit megmelegedjünk, beültünk a kastélyszállóba egy forró csokira.
A következő megállónk a Diósgyőri vár volt,
amit tárlatvezetéssel tekintettünk meg. Szerencsénkre kifogtunk egy nagyon jó idegenvezetőt, így
egy kicsit sem volt unalmas. A végén felmentünk

a bástyára, kicsit szétnézni a magasból. Ezután
volt szerencsénk Miskolcon, az Audi meg a
Volkswagen szalonokban pár igen drága autót
megcsodálni. Még a kocsik üléseit is kipróbálhattuk! Végül kései ebédünket a miskolci plázában
fogyasztottuk el. Itt természetesen kaptunk egy
kis szabadidőt, majd fél 5 körül elindultunk
hazafelé. Viszont mielőtt hazaértünk volna,
betértünk Sárospatakra, tanárnő otthonába, hogy
a napot egy rövid kis énekléssel zárhassuk le.
Személy szerint nekem nagyon tetszett a kirándulás, és úgy tudom, a többieknek is ez a véleményük.
Géczi Boglárka 12. A osztályos tanuló

Európai Diáksport Napja
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az
egészséges életmódra, a mozgás, a sport
megszerettetésére. Ennek érdekében néhány
évvel ezelőtt köznevelési célú sportiskolai
osztályt indítottunk, ahol a tanulók a kötelező mindennapos testnevelési órákon túl,
még speciális ismereteket átadó oktatásban
(pl. sporttörténet, sportági edzés) is részesülnek. Ezeken kívül is minden lehetőséget
megragadunk, hogy diákjaink sportolni tudjanak. Így egyértelmű volt, hogy csatlakozunk az Európai Diáksport Napja mozga-

lomhoz. Iskolánk tanulói már 2. alkalommal
vettek részt ezen az eseményen, amit idén
2018. szept. 20-án rendeztek meg. Különböző helyszíneken (városi sportcsarnok, az
iskola torna-és konditerme) több mint 120
percen át jókedvűen sportoltak tanulóink a
különböző sportágakban. Jövőre újra csatlakozunk!
Testnevelés munkaközösség
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Gólyadélután
Iskolánk diákönkormányzata immár ötödik
alkalommal rendezte meg a „gólyadélutánt”.
Szeptember 2. hetében tartottuk meg ezt a
rendezvényt, mely tulajdonképpen egy játé-

A

kos vetélkedő volt a 9. évfolyamos osztályok
számára. Ezzel azt szerettük volna elérni,
hogy az új tanulók egy jó hangulatú,
„ismerkedős” délutánt töltsenek el együtt,
ahol egymást is, valamint az iskolát is jobban
megismerik. A változatos feladatok között,
ahonnan a humor sem hiányozhatott, volt
pl. versírás, előre megadott szavakkal, ügyességi feladatok és mókás táncverseny is. A
legnagyobb kihívást talán az a feladat jelentette, amikor a kilencedikeseknek meg kellett
találniuk a jelenlegi tantestület tagjai közül
azoknak a tablóképét, akik szintén a Kossuthban érettségiztek. Volt nagy rohangálás
a folyosókon, hogy az osztályok minél több
tanár tablóképét megleljék. A vetélkedőt a 9.
B osztály nyerte meg, akik boldogan vették

át a főnyereményt, egy szép tortát. A gólyadélután az idén is elérte a célját, hiszen a
„kicsik” nagyon jól érezték magukat. A hangulatról a mellékelt képek adnak ízelítőt.
Körmöndi Zoltán tanárúr

Rendhagyó író-olvasó találkozó

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárral való együttműködés keretei között valósult meg egy író-olvasó találkozó, melyet 2018. október 8-án, iskolánk
könyvtárában tartott a kb. 100 fős hallgatóságnak Sohonyai Edit. A fiatalok körében
méltán népszerű székesfehérvári írónő első
regényét, a Macskakörmöt 18 és fél éves
korában írta, ami 1990-ben jelent meg, az
írónő huszadik születésnapja előtt. Így ő lett
akkor a Móra Ferenc Könyvkiadó fennállásának egyetlen húsz év alatti szerzője. Azóta
folyamatosan jelennek meg ifjúsági regényei,

melyekben megkísérli ábrázolni a kamaszkor
szépségeit és problémáit. Eddig összesen 12
könyve jelent meg. (A legutolsó könyv, a
Plázafoglyok, aminek ő az egyik társszerzője,
még csak néhány hete jelent meg. ) Évek óta
nagy sikerrel járja az országot sajátos hangulatú író-olvasó találkozóival, melynek célközönsége a kamaszok: a 12-17 éves korosztály. Sátoraljaújhelyben sem először járt már,
néhány évvel ezelőtt a Városi Könyvtárban,
most pedig a Kossuthban tartotta meg előadását az írónő, a kamaszokat leginkább
foglalkoztató problémákról. Semmiképpen

sem szabad itt hagyományos író-olvasó
találkozóra, előadásra
gondolni. Rendhagyó
volt ez a javából, ahol megvalósult az interaktivitás is: szituációs játékok sokaságát
csempészte bele az írónő lehengerlő stílusú
és temperamentumú előadásába, melynek fő
mondanivalója az volt, hogy hogyan építhetnek a fiatalok sikeres, boldog párkapcsolatot. Nagy hangsúlyt kapott a non-verbális,
azaz a metakommunikáció szerepe a társas
kapcsolatokban, a viselkedéskultúrában. Az
írónő sok-sok humorral fűszerezve, a tanulók segítségét igénybe véve mutatta be, hogyan nyilvánulnak meg a testnyelvi gesztusok a fiúknál és a lányoknál ösztön szinten.
Nemcsak a fiú-lány kapcsolatokról, az önbizalomról, és annak hiányáról volt szó ezen
az előadáson, de az írónő az emberismeretnek is magasiskoláját adta. Hasznos tanácsokat hallhattunk, hogyan lehet a szorongást, a
komplexusokat, a gátlásos viselkedést leküzdeni. Ezen a rendhagyó irodalomórán mind
a tanulók, mind kísérőtanáraik egy érdekes,
jól felépített, humoros előadást hallhattak, és
sok új dolgot is tanulhattak az életről és
annak értelméről, a boldogságról. Az előadás
végén az írónő vezényletére 100 torok harsogta a mondatra „-Miért kelünk fel minden
reggel?” a választ: „-Hogy öröm érjen bennünket!” Kívánjuk, hogy váljon ez valóra
minden ember számára!

Biacsko Istvánné tanárnő
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Idegenforgalmi szakmai kirándulás Tokajban
Szeptemberben ünnepeljük az idegenforgalmi világnapot, ezért ebben a hónapban szakmai napot szervezünk a turisztikai szakképzésben részt vevő osztályainknak. Iskolánkban nagyon nagy hangsúlyt fektetünk azokra
a programokra, amelyeknek keretében diákjaink életszerűen, testközelből ismerhetik
meg az idegenforgalmi szakma szépségeit és
kihívásait. Ezért minden alkalmat megragadunk arra, hogy tanítványainkkal olyan helyeket ismertessünk meg, amelyek a szakma
szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak.
A tavalyi „ifós” világnapon a Magas-hegyi
Sportcentrumban töltöttünk el egy felejthetetlen napot, amikor vetélkedők és különböző játékos feladatok keretében ismerték meg
tanítványaink Zemplén fővárosának legjelentősebb és legismertebb turisztikai attrakcióját. Idén, szeptember 12-én kirándulásunk célpontja a világ első zárt borvidékének, a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéknek a fővárosa, Tokaj volt. Tokaj-Hegyalja
nemcsak az ország leghíresebb bortermelő
helye, de messze földön ismert fogalom.
Turisztikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír a régió. Szerencsére tőlünk nincs
is olyan messze, így az oda-visszaút sem volt
olyan fárasztó. A nap történéseiről így számolt be lapunknak egy 9. C osztályba járó
tanuló. Az iskolánk turisztikai szakgimnáziu-

ra osztva a Tokaji Múzeumba és a Világörökségi Bormúzeumba is. Nagyon érdekes és interaktív volt, és sokat tanultunk a borokról. Az idegenvezetők kedvesek voltak, és sok érdekes információt mondtak el, ami nagyon tetszett nekünk.
Voltunk egy 1 órás sétahajózáson is a Bodrogon.
Nagyon szép volt a kilátás, és sokat beszélgettünk az osztállyal és a felsőbb éveseket is jobban
megismertük. Leszállás után még elmentünk
pizzázni is, mivel már nagyon éhesek voltunk.
Mindenki kapott egy pizzát, ami nagyon finom
volt. Mellé járt innivaló is! Összességében egy
érdekes és jó kirándulás volt. Örülök, hogy részt
vehettem benne. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szerencsi Szakképző Központnak,

hogy anyagilag támogatta ezt a programot és
lehetővé tette e szép kirándulás megvalósulását. Reméljük, hogy jövőre is hasonló szép
élményekben részesülhetnek turisztikás tanulóink az idegenforgalmi szakmai napon.
Az idegenforgalmi munkaközösség

mi része Tokajban volt kirándulni. Az utazás
vonattal történt, ami érdekessé tette már az elején
az utat. Személy szerint nekem nagyon tetszett
az, ahogy közeledtünk Tokajhoz és láttuk a
szőlősorokat. Tokajban ellátogattunk 2 csoport-

Egészségügyi szakmai nap a Kossuthban
2018.10. 05-én egészségügyi szakmai napot rendeztünk, melynek fő témája a holisztikus
ápolás volt. A holisztikus szemléletű gyógyítás az embert egésznek tekinti, feltételezi testének, szellemének és érzelmeinek egységét. Maga a kifejezés is a teljességet jelentő görög
„holos” szóból ered. A holisztikus gyógyászat célja ugyanis a test, a lélek, az ember és a
környezet közötti harmónia megteremtése. Szemléletében a betegségek gyógyításakor az
egész szervezet állapotát kell figyelembe venni, ezért az embert testi, lelki és szellemi síkon,
tehát teljes egészében vizsgálja.
A szakmai nappal szeretnénk az ápolóképzésben és a szociális ápoló-gondozó képzésben tanuló diákjaink figyelmét
felhívni a holisztikus szemléletre. Az előadások sokszínűsége ennek a szemléletnek egy-egy területébe engedett bepillantást.
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Az első előadó Dócs Ágnes volt, aki közel
hat éve dolgozik az Erzsébet Kórházban
kórházi szociális munkásként. Felsőfokú
tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi Tanszékén végezte. 5 éve az Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások
Országos Egyesületének Elnökségi tagja.
Előadását A szociális munkás szerepe a
betegellátásban címmel tartotta meg.
A második előadó Preszuly Lászlóné volt,
aki a szülészet-nőgyógyászati osztály főnővére. Tanulmányait a mi iskolánkban
kezdte, majd Miskolcon végezte el a
szülésznő képzőt. 2000-től emelt szintű
szülésznői képesítéssel rendelkezik. Előadásának címe ez volt: Család születik.
A harmadik előadóként Bodnár Miklósné
beszélt a jelenlévőkhöz. Munkáját az Erzsébet Kórház szülészeti osztályán kezdte
1982-ben. Ezután szülésznői képesítést
szerzett, majd 2000-ben végzett a Debreceni Egyetemen diplomás ápoló szakon. A
sebészeti osztály ápolását 2006-tól vezeti.
Előadásnak címe az volt, hogy: Mit tehetek, mint ápoló, hogy csökkentsem a beteg szorongását? Maszkályné Bocsi Dóra
volt az utolsó külsős, meghívott előadó.
2002-től, 16 éve dolgozik egészségfejlesz-

tőként a
B-A-Z
Megyei
Kormányhivatal
Szerencsi
Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztályán.
Az elmúlt évek
alatt sikerült közvetlen kapcsolatot
kialakítania az 5
járás oktatási intézményeivel, idősek
klubjaival, ahová
rendszeresen hívják. Előadásaival igyekszik a lakosság
egészségtudatos magatartását kialakítani,
pozitív irányba terelni óvodás kortól nyugdíjas korig. Gimnáziumunkban „Az egészséges életmód a betegségek elkerülése
érdekében egy egészségfejlesztő szemével” című előadását tartotta meg. Szakmai
napunkat egy rendhagyó előadással zártuk.
A tavaly érettségizett, jelenleg 5/13 évfolyamos gyakorló ápoló képzésben tanuló
diákjaink közül Hantos Martina és Tóth
Patrícia megfogalmazták, hogy mit is jelent nekik az ápolás. Élményeiket, tapasztalataikat megosztották a hallgatósággal.

Szakmai napunk ezúttal is eredményes és
sikeres volt. Megismerhettük a holisztikus
szemléletet, meghívott vendégeinktől
hasznos és érdekes információkat tudhattunk meg. Örömmel hallgattuk gyakorló
ápolós tanítványaink gondolatait, mely
egyfajta szakmájuk iránti hitvallásnak is
felfogható. Reméljük, hogy e rendezvényünk biztosította a nem formális tanulási,
ismeretszerzési lehetőségeket, és hozzájárult e nehéz, de szép és hasznos szakma
népszerűsítéséhez.
Az egészségügyi munkaközösség

Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Sátoraljaújhelyen
2018. október 19-21 között 46. alkalommal adott otthont Sátoraljaújhely az Édes
anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
országos, Kárpát-medencei döntőjének.
Ezeken a napokon „ország-világ” Újhelyre figyelt, hiszen nagyon sok, az anyanyelvét szerető és ápoló ember érkezett ekkor
városunkba. 111 versenyző, határon innen és túlról kísérő tanáraikkal, a szóbeli
forduló zsűritagjai, akik hazánk ismert
nyelvészei, főiskolai és egyetemi tanárok,
bemondók, irodalomtörténészek mindmind Sátoraljaújhelybe utaztak⁏ így elmondható, hogy városunk nemcsak
Zemplén, de egyben az anyanyelv fővárosává is vált. A verseny megszervezésében és lebonyolításában a kezdetektől
fogva oroszlánrészt vállal iskolánk. A
megnyitó ünnepség, az írásbeli forduló, a
gimnázium I. csoport szóbeli versenye, a

verseny szakmai értékelésének helyszíne a
Kossuth Gimnázium. Tanáraink és tanulóink fogadják a vendégeket a versenyt
megelőző csütörtöki napon, a vasútállomáson, és segítenek nekik a megfelelő
szálláshelyre való eljutásban. Az iskola
pedagógusai részt vesznek az írásbeli
feladatokat javító bírálóbizottság munkájában, felügyelik a versenyzők írásbeli
munkáját, kísérik ez idő alatt a felkészítő
tanárokat a városnézésre, melyen a turisztikai képzésben tanuló diákok idegenvezetésével ismerkednek meg gyönyörű
városunk legfontosabb látnivalóival. Délután, a kirándulások különböző helyszíneire is az ő segítségükkel és kalauzolásukkal jutnak el mind a tanárok mind a
versenyző tanítványaik. A szóbeli mindhárom helyszínén (a Kossuth Gimn. Czigány Lóránt Könyvtárában, az V. István

Katolikus Szk. és Gimn. Könyvtárában és
a Városháza dísztermében) iskolánk tanárai és a hozzájuk beosztott tanulók biztosítják a verseny zavartalan lebonyolítását.
A turisztikai képzésben tanuló diákjaink
segítenek a vendégek étkeztetésében, a
reggeli, ebéd és vacsora felszolgálásában.
Az eredményhirdetésen, Széphalomban is
kijut a feladat iskolánk tanárainak és tanulóinak is, akik szerepelnek az énekkarban,
a kis műsoros összeállításban és segédkeznek a koszorúzásban is. Idén is sikerült legnagyobb rendezvényünket jól
megszervezni és sikeresen lebonyolítani.
Örömmel tölt el minket, hogy a vendégek
ismét kifejezték elégedettségüket munkánk iránt. Ez ad erőt ahhoz, hogy jövőre
ugyanolyan energiával és lelkesedéssel
vágjunk neki e nemes verseny megszervezésének, mint eddig.
Biacsko Istvánné tanárnő
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Kossuthos tanárok továbbképzésen
2018. október 21. vasárnap délelőtt
Az átlag magyar polgár elnyúlva pihen a
kanapén (a kevésbé szerencsések a vasárnapi ebéd készítésén szorgoskodnak), és a
boldogság hulláma tölti el arra a gondolatra, hogy hosszú hétvége lévén, sem másnap, de még harmadnap sem kell munkába
mennie. A Kossuth Gimnázium tanárai
viszont Széphalomban integetnek lelkesen
az Édes anyanyelvünk versenyre érkezett
vendégeket szállító buszok után, és boldogok, hogy idén is sikerült ezt a rendezvényt
probléma nélkül lebonyolítani. Örömük
azonban nem tart soká, mert tudják, hogy
hamarosan ők is útnak indulnak. A tanári
kar szerencsésebb része, akik nem voltak
beosztva vasárnapra is, otthon magyarázzák buzgón életük párjának és gyermekeiknek, hogy melyik dobozban, melyik étel
van, és mikor kell azokat megmelegíteni.
Anya/apa ugyanis hamarosan útra kel és
szerdáig nem is jön haza. A gimnázium
tantestületének 20 tagja ugyanis a hosszú
hétvégén továbbképzésre utazik. Tantestületünk tagjai a lifelong learning (élethosszig
tartó tanulás) elvének megfelelően fontosnak tartják a folyamatos szakmai és módszertani megújulást, ezért minden lehetőséget kihasználnak az önképzésre, önművelődésre és a továbbképzéseken való részvételre. Még korábban részt vett a tantestület
jó néhány tagja az 1956-os forradalom 60.
és idén februárban, a nagy háború, azaz az
első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából rendezett 3 napos továbbképzéseken Egerben illetve Mezőkövesden. Ezeken a foglalkozásokon olyan
modern, nemcsak a történelem tanításában
jól alkalmazható módszereket, játékos
feladattípusokat ismertünk meg, mint pl. a
Kahoot! valamint a LearningApps, melyeket azóta nap mint nap használunk tanórá-

inkon, és amik a tanítványok körében is
nagyon kedveltek lettek. Az EFOP 3.3.717 „Informális és nem formális tanulási
lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben” című nyertes pályázatunknak
köszönhetően a tavalyi tanévben, májusban, 2 alkalommal is részt vett a teljes tantestület 1-1 napos továbbképzésen, melynek helyszíne az iskolánk volt. Ezek a képzések az élménypedagógia módszereire és
a kreatív gondolkodás fejlesztésére irányultak. A műhelymunkák során jó ötleteket és
sok olyan feladatot kaptunk, amelyek jól
alkalmazhatók mind a tanításban, mind a
tanórán kívüli foglalkozásokon.
A legutóbbi továbbképzésünk helyszíne
Egerszalók volt. Itt 2018. október 21-24
között tartott a képzés, melynek fő témája

az asszertivitás, asszertív gondolkodás volt.
(A tantestület többi tagja még augusztus
végén végezte el ugyanitt, ugyanezt a kurzust.) Nyertes pályázatunknak köszönhetően a 4 napos továbbképzés kellemes környezetben és jó ellátás mellett valósult
meg. Nagyon jók voltak az előadóink is, és
ezalatt a néhány nap alatt sok új dolgot
tudtunk meg nemcsak az asszertivitásról,
de egymásról, sőt, akár önmagunkról is. Jó
hangulatban telt az idő, és az elméleti alapozás mellett sok érdekes, a kreativitást,
kooperációt, közös gondolkodást, együttműködést is igénylő gyakorlati feladatot is
kaptunk. Ezeket megcsinálva megtapasztalhattuk, hogy egy közösségben milyen
összetartó erőt jelentenek a közös célok,
legyen szó akár egy ügyességi feladatról,
egy elkezdett mese befejezéséről vagy akár
egy képregény kockáinak kirakásáról. Ezek
a feladatok bátran alkalmazhatók a tanításban is, elsősorban osztályfőnöki órákon pl.
csapatépítés, az osztály közösséggé kovácsolódásának céljából, de egyéb tanórákon
is. Az oktatás mellett maradt idő a település fő turisztikai látványosságainak megtekintésére is. Megnéztük a híres szalóki
sódombot és a Barlanglakásokat is, ahol a
3D mozi segítségével érdekes időutazáson
vettünk részt. Bár családunktól távol voltunk a hosszú hétvégén, mégis úgy érezzük, hogy nagyon hasznos és érdekes volt
ez a továbbképzés, és sikerült eddigi ismereteinket további, a munkánk során jól
alkalmazható ötletekkel, módszerekkel
bővíteni.
Biacsko Istvánné tanárnő
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Szalagavató a Kossuthban

Iskolánk végzős tanulói 2018. november 9-én, városunkban elsőként tartották szalagavató ünnepségüket. A hivatalos részt a végzős diákok ünnepi műsora nyitotta,
amelyben Nagy Kíra és Bódisz Valter 12. A, Kolozsvári Ágnes 12. C osztályos tanulók Adamis Anna verseit adták elő, Kovács Martin 12. B
osztályos tanuló gitárkíséretével. Ezután Törökné Skinti Gabriella a végzős osztályfőnökök nevében mondta el ünnepi beszédét, amit az
ünnepség legfontosabb momentuma, a szalagtűzés követett. Az est második részében a végzősök a hagyományokhoz híven, vidám műsorral szórakoztatták a megjelenteket és búcsúztatták a gondtalan diákéveket. Az alábbiakban az osztályok írásait olvashatják arról, hogyan
készültek a műsorra és hogy érezték magukat a szalagavatón.

A szalagavatói műsor koncepciója már szeptemberben
megfogalmazódott bennünk: önmagunk és szüleink
szórakoztatása volt a célunk. Műsorunkat televíziós
keretbe foglaltuk. Jeleneteinket különböző csatornákba
tömörítettük, melyek saját képzeletvilágunk szüleményei voltak, például az ismeretterjesztő jelenetünk a
Humanus planet néven futott. Nehéz volt maradandó
műsort alkotni, mely egyben egyedülálló és humoros is.
Fontos volt számunkra, hogy szüleink is értsék poénjainkat, így néhány retro elemet is beleszőttünk előadásunkba. Ezek legfőképpen zenei választásainkban nyilvánultak meg. Az osztály számára egy kihívást jelentett
a szalagavató egésze, de a megfelelő mentalitással leküzdöttük az akadályokat, és összekovácsolta az osztályközösséget. Realizáltuk azt is, hogy hamarosan el
kell hagynunk az iskola óvó falait, és vár ránk a nagybetűs élet. Hatalmas köszönettel tartozunk osztályfőnökünknek, Pudlajner Nóra tanárnőnek a töretlen odaadásáért és türelméért.

2018. november 9-én tartottuk szalagavatói ünnepségünket. Végre mi is végzős diákokká váltunk! A műsort illetően osztályunk teljes széthúzást mutatott. Nem egyeztünk
a dal kiválasztásánál, sem a prózai előadás tekintetében.
Telt- múlt az idő és mi egyre feszültebbé váltunk, különösen jómagam. Majd osztályunk hangadói a sarkukra álltak, természetesen osztályfőnökünk, Törökné Skinti Gabriella vezényletével, és az utolsó hét utolsó napjára összeállt fergeteges műsorunk. Ami kellemes meglepetésnek
bizonyult, mert a próbák s maga a produkció olyan érzelmeket váltottak ki belőlünk, ami meghittebbé és szerethetőbbé tett bennünket. Új oldalunkra is fény derült a műsor kapcsán, nemcsak lexikális tudásunk szükséges az
életben való helytállásra, hanem a kreativitásunk, szellemességünk és a tehetségünk megmutatása is!
A szalagavatót közös vacsorával is megünnepeltük.
Mészáros Máté

12. B osztályos tanuló

Kovács Panna és Tamás Ákos 12. A osztályos tanulók

Szalagavatónk november 9-én volt, melyet aktív felkészülés előzött meg. Osztályunk valamennyi tagja szorgalmasan és
lelkesen indult neki a műsor összeállításának. Számos ötlet közül kellett kiválasztanunk a legjobbakat, kompromisszumokat kötöttünk kisebb-nagyobb vitákkal, de mindig sikerült dűlőre jutni. Osztályfőnökünk, Sáfrányosné Naár Marianna is nagy segítségünkre volt, sőt még egy tanárunkkal együtt az osztálytáncban is szerepelt. A sok gyakorlás meghozta
gyümölcsét, hiszen a szalagavató estéjén a családtagjaink, tanáraink jókedvűen, mégis könnyekig hatódva nézték végig
műsorunkat. Sok dicséretet zsebeltünk be. Összességében is nagyon jól éreztük magunkat, az osztály a próbák alatt még
jobban összekovácsolódott. Most már büszkén viseljük a szalagot.
Kolozsvári Ágnes és Sándor Alexandra 12.C osztályos tanulók
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Fordított nap
melyen igazgatónő átadta az iskola kulcsát
a diákigazgatónak, Bártfai Milánnak, aki a
diákönkormányzat elnöke és a pecúravató
egyik fő szervezője is volt. Ezután ki-ki
ment az első órájára, ami a szokásostól
eltérően csupán 25 perces volt. Óra után
Ébredj, Kossuth! címmel zumba oktatáson

lehetett részt venni az érdeklődőknek.
Második szünetben a mazsorett táncosok
látványos műsorát lehetett megtekinteni.
Ezután a társas táncosok ragadták meg a
jelenlévők figyelmét. Aki a sok színes program között esetleg megéhezett volna, rendelkezésére állt egy büfé, melyben házi
készítésű sütit vásárolhatott. A másfél órás
nagyszünetben következtek az elsősök
bemutatkozó műsorai, amelyeket egy négy
tagú zsűri bírált és pontozott. A zsűriben
vegyesen voltak jelen tanárok és diákok. A
műsorok után következtek az izgalmasabbnál izgalmasabb feladatok, melyek során az
osztályok pontokat gyűjthettek. Amíg kialakult a végleges ranglista a versenyző
osztályok között, addig gimnáziumunk
tanárai vették birtokba a színpadot, hogy
egy fergetes zenés produkcióval ámítsák el
a közönséget. Az eredményhirdetést és az

Fordított nap

November 16-án, pénteken, iskolánkban
hagyomány szerint megrendezésre került a
pecúravatóval egybekötött fordított nap,
melyet a 10. B osztály szervezett és bonyolított le. A napot a megnyitóval kezdtük,

Fordított nap
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eskütételt egy karaoke-party követte, amin
szintén részt vettek a pedagógusaink és
természetesen diákok is. A napot egy röplabda mérkőzéssel zártuk, amelyen tanárdiák vegyes csapatok is szerepeltek. 14:00kor befejeződött a nap, és mindenki jó
hangulatban távozott az iskolából.
Sipos Viktória

10. B osztályos tanuló

Nyílt nap az iskolánkban
2018. november 21-én tartottuk iskolánkban a nyílt napot, amikor fogadtuk a képzéseink iránt érdeklődő nyolcadikos diákokat és szüleiket.
Miért fontos egy nyílt nap? Tehetik fel
sokan ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy
egy hetedikes-nyolcadikos tanulónak, aki a
jövőjét még nem tudja elképzelni, nagyon
sokat számít egy iskola megismerése. A
nyílt nap lehetőséget nyújt számukra, hogy
megismerjék iskolánkat, képzéseinket.
Célunk, hogy a valós tanórák hangulatából
reális képet kaphassanak azok a diákok,
szülők, akik bennünket választanak. Néhány éve azt a tendenciát követjük az óralátogatások terén, hogy nem a hagyomá-

nyos közismereti, hanem a specializációt jelentő
tantárgyakat
mutatjuk
be.
Ezért fontos a
szakmai:
az
egészségügyi, a
turisztikai,
a
rendészeti és a
szociális gondozó
ágazathoz
tartozó tantárgyak, az emelt informatika, és
az idegen nyelvi: az angol és német órák
látogatása. Az óralátogatásokon kívül az
ide látogatók prezentációk segítségével
bepillanthattak iskolánk diákéletébe, megtekinthették főbb kulturális programjainkat. Az iskolabejárás során pedig megismerkedhettek iskolánk történelmével, részletesen bemutattuk nekik szaktantermeinket, gyönyörű, értékes, muzeális könyvritkaságokkal is büszkélkedhető könyvtárunkat. Kollégáink minden érdeklődő kérdésére megadták a válaszokat és bízunk benne,
hogy most már biztosan tudják, hogy jó

helyet választanak, akik ide jelentkeznek és
mindenki az érdeklődési körének megfelelő képzési típusban töltheti el a középiskolás éveit. Reméljük, hogy az ide látogatókban sikerült az érdeklődést elhatározássá
alakítani, hogy igen, a mi iskolánk az, ami
egy tudásanyagban gazdag, jó élményekkel
teli 3, 4, 5 évet kínál!
Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan részt
vettek nyílt napunkon és reméljük, hogy
jövőre sokukkal közülük már kossuthos
diákként találkozunk.
Poroszkáné Jeszenszki Beáta
gyakorlati oktatásvezető
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Csodálatos emberi test vetélkedő
2018. november 26-án, immár a 7. alkalommal Csodálatos emberi test címmel
vetélkedőt rendezett iskolánk a 7-8 osztályos diákoknak. A versenyen 11, három fős
csapat versenyzett, ahol az első helyezést a
Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata nyerte meg. [A versenyről kisfilmet forgatott EFOP-os pályázatunk másik innovációs műhelye, a filmklub, mely megtekinthető a pályázat honlapján, a nevesnevtelenek.com web-cím
alatt.] Felkértük Bekéné Zelencz Katalin
tanárnőt, a verseny fő szervezőjét, mondja
el, milyen jellegű feladatokat állítottak öszsze a versenyre, és hogyan érezték magukat

feladatban a vízben és a zsírban oldódó
vitaminokat takarták le a játékosok, a jobb
végtagokkal csak a zsírban oldódó, bal
végtagokkal a vízben oldódókat. Az egyik
állomáson a „Szívügyek” elnevezésű felnálunk az általános iskolások és felkészítő
tanáraik. A feladatok interaktívak és játékosak voltak. Szükség volt a csapattagok
együttműködésére, ügyességére és kreativitására is az „akadályok” leküzdéséhez.
Az első feladat egy teszt kitöltése volt, ami
a nyolcadikos biológia könyv ismeretanyagára épült. A plakátkészítés során a
„kezedben az élet” témában alkottak remek és igen ötletes plakátokat. Az állomásokon az emberi test működésével, felépítésével kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. Csapatjáték során a vita twister

tippelni vagy ismerni kellett egymás tudását
is, hogy az elkészített étel alapanyagait ki
tudják találni. Ha jól gondolkodtak és tippeltek, dupla pontszámot szerezhettek.
A versenyen a diákok jól érezték magukat,
a feladatokat a pedagógusok nagyon kreatívnak és jónak találták, valamint jelezték,
hogy a gyerekek már nagyon várják ezt a
vetélkedőt. A vetélkedő hiánypótló, hiszen
ilyen témában a környéken nincs lehetősége a fiataloknak versenyezni. Ezúton szeretném megköszönni az intézményvezetés
támogatását és a kollégáimnak a segítséget!
Bekéné Zelencz Katalin és Biacsko Istvánné
tanárnők

adat során óriás szív puzzle darabokból a
szívvel, érzelmekkel kapcsolatos szavakat
kellett kirakni. A képi szókirakó feladatban az „állati” betegségeket találhatták ki a
versenyzők.. A szerveket a feladataikkal
kellett párosítani időre, amihez a három
csapattag együttműködésére szintén szükség volt. Az ugróiskola során a találós kérdésekre kellett válaszolni a továbbhaladáshoz. A lufi-tollasban az ügyesség és az
együttműködés kapott fő szerepet a vidámság mellett. A „mit főzzünk ma?”
feladatban a csapattagoknak jól kellett
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Kossuthosok szakmai gyakorlaton Milánóban

Kossuthosok Szakmai Gyakorlaton
Európában című Erasmus+ pályázat
keretében iskolánk idegenforgalmi szakgimnáziumi és szakképzős tanulói közül 12
-en 3 hetes szakmai gyakorlaton vettek
részt Milánóban 2018. 09. 23-10. 14. között. Ezután novemberben 14 egészségügyi szakgimnáziumi és szakképzős tanuló
folytatta a szakmai gyakorlatot Milánóban
november 11-től december 02-ig. A kiutazás előtt a tanulók angol nyelvi felkészítésen vettek részt, ahol szakmai, utazással
kapcsolatos kifejezéseket tanultak, valamint felelevenítették eddigi tanulmányaikat. Az idegenforgalmi szakgimnáziumi
tanulók nemcsak próbára tehették elméleti
tudásukat, hanem megismerkedtek egy
olyan ország turizmus gyakorlatával, szállodáival, amelynek ez az iparág az egyik alappillére. Ezen felül idegen nyelvi készségük
is nagymértékben fejlődött, mivel angolul
kellett kommunikálniuk a munkahelyükön,
eligazodni a tömegközlekedési eszközökön, útbaigazítást kérni. A diákok 4 csillagos szállodában, diákszállón, bisztróban és
egy szervező irodában dolgoztak napi 7-8
órában. Az egészségügyi szakgimnáziumi
tanulók idősek otthonában dolgoztak.
Megismerkedtek az olasz egészségügy felépítésével, képzési rendszerével, mivel

erről érdekes előadást tartottak számukra.
Az idősek otthonában komoly feladatokat
is kaptak a diákok, melyet mindig lelkiismeretesen elvégeztek. Nagyon modern
intézményekbe nyertünk betekintést, amelyekhez hasonlót itt, Magyarországon még
nem láttunk. Fárasztó volt a tanulók számára, hogy naponta 2 órát utaztak a munkahelyükre, de nagyon ügyesen elboldogultak a nagyvárosi közlekedésben. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a tanulók
munkájával elégedettek voltak mentoraik,
nagyon sok dicséretet és felelősséggel járó
megbízásokat kaptak. A 3. hét végén nagyon pozitív értékelést kaptak mindannyian és Europass igazolványt, amely hasznos
lehet később, amikor munkát keresnek.
Feladataik elvégzése után maradt idő városnézésre is. A délutánokat és a hétvégéket városnézéssel töltöttük, és persze vásárlással. Felejthetetlen élményt nyújtott,
hogy megtekinthettük a milánói dómot
belülről és a tetőről is gyönyörködhettünk
a város szépségeiben, élveztük a Leonardo
Da Vinci Természettudományos Múzeum
interaktív játékait és még sok más nevezetességet: Monumentale, Garibaldi, Sforza
kastély, diadalív, San Siro stadion. Felmentünk lifttel a regionális kormányzat épületének 39. emeletére, ahonnan gyönyörű

kilátás nyílt a városra. Végigsétáltunk a Via
Montenapoleone útján és a II. Viktor Emmanuelle Galériában, gyönyörködtünk a
boltok kirakataiban, de nem vásároltunk
semmit, mert az árak nem a mi pénztárcánkhoz igazodtak. Az esték vidáman teltek pihenéssel, sétával, beszélgetéssel. Biztos vagyok benne, hogy minden diákunk
rengeteg szakmai és kulturális élménnyel
gazdagodott a 3 hetes szakmai gyakorlat
ideje alatt.
Timkó Erzsébet
angol szakos nyelvtanár, kísérőtanár
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Ifó-s tanulónk beszámolója

Nagyon megörültünk, amikor kiderült,
hogy mehetünk Milánóba, Olaszország
egyik legnagyobb városába. Az indulás
előtt egy héttel már mindenki lázasan készülődött. Mikor elérkezett az indulás napja, szomorúan búcsúztunk el a családtagjainktól, de közben láttam, hogy mindenki
alig várja az új élményt és az utazást. Mikor
odaértünk Milánóba, egy helyes kis szállá-

son találtuk magunkat. 11 lány került egy
szobába. Ez először elég furcsa volt, de
utána összeszoktunk, és nagyon jó beszélgetéseket tartottunk esténként. Első nap
meglátogattunk pár munkahelyet a szervezet egyik munkatársával. Nagyon tetszettek
a társaim munkahelyei is. A második napon pedig elkísértek engem és Bártfai Milánt, akivel egy helyre voltam beosztva, a
mi munkahelyünkre. Mikor beléptem,
nagyon elvarázsolt a hely, minden környezetbarát volt benne. A székek különbözőek voltak, az asztalok is, ilyet Magyarországon még nem láttam. Színes volt, vidám,
barátságos, kreatív, és nagyon hangulatos.
A tutorunk nagyon kedves volt és barátságos. Első nap elmondták, hogy mi lesz az
állandó feladatunk, ilyen volt például a
sajtok kavarása, a bisztró feltöltése a raktárból, az asztalok megterítése ebédhez,
majd megmutatták a kávéfőzést, és azt is,
hogy a hostel részen miket kell leellenőriznünk a szobákban. Első héten együtt dolgoztam Milánnal, nagyon élveztük a közös
munkát. Az ott dolgozók nagyon kedvesek, közvetlenek és aranyosak voltak velünk. Szintúgy, mint az oda bejáró embe-

Eü-s tanulóink beszámolója
Mi, Eü-s tanulók, 2018.11.11-2018.12.02. között
szakmai gyakorlaton voltunk Milánóban. Itthon előzetesen alapos felkészítésen vettünk részt, melynek
során nagyvonalakban ismertették velünk a ránk váró
feladatokat. Milánóba érkezésünk után elfoglaltuk a
szállást és másnap már meg is kezdhettük a szakmai
gyakorlatunkat. Legtöbben idősek otthonában töltöttük a 3 hetet, és ez alatt az idő alatt lehetőségünk volt
arra, hogy összehasonlítsuk a magyar és az olasz idősgondozás feltételeit, mivel itthon már több alkalommal voltunk öregek otthonában gyakorlaton. A gyakorlat alatt pl. segédkeztünk etetésben, ágyazásban, a
gyógyszerek kiosztásában, a tisztálkodásban és sokat
játszottunk a betegekkel. A kommunikáció az ápoltakkal kicsit nehézkes volt, de az arcmimika és a gesztikuláció sok helyzeten segített át minket. A dolgozókkal könnyebb volt a kapcsolatteremtés, mivel
idegen nyelvi (angol) tudásunk közel azonos szinten
állt. Szabadidőnkben lehetőségünk nyílt a város megismerésére. Az első napokban a nevezetes épületeket
fedeztük fel közösen, később már önállóan is jártuk a
várost és ismerkedtünk a helyi élet sajátosságaival.
Bátran kóstoltuk az olasz ételeket és itt döbbentünk

rek is. Délutánonként pedig a szállásunkon
elmeséltük, hogy milyen napunk volt. Ezek
után felfedeztük a várost. A legcsodálatosabb élményem az volt, amikor a metró
aluljáró lépcsőin feljöttem, és megláttam a
Dómot. Nagyon varázslatos volt. Majd a
második héttől kezdve külön jártunk dolgozni. Mindig megcsináltam az aktuális
feladataimat és kaptam plusz teendőket is,
például ágyneműt húztam. Délutánonként
már nagyon rutinosan jártunk a városban,
könnyű volt a közlekedés. Minden délután
mentünk valamerre. Megnéztük a gazdag
negyedet, nagyon sok részén voltunk a
városnak, és pont a szállásunk előtt, az
utcán, volt egy piac is, ahova gyakran kimentünk. A közös vasárnapi kirándulásokon is jól éreztem magam, minden nagyon
érdekes volt. Összességében nagyon élveztem ezt a szakmai gyakorlatot, nagyon
érdekes és élményekben gazdag volt. Nagyon köszönöm az Erasmus+ programnak, hogy eljutottam ebbe a csodás városba.
Kertész Ágnes Luca
5/13. osztály turisztikai szakképzős tanuló

rá, hogy hányféleképpen lehet elkészíteni a tésztákat. Egy kis szeletkéjét ismerhettük meg a kulturális életnek csupán: jártunk a Dómban, a Leonardo múzeumban, a
Sforza kastélyban, a híres milánói Operaházban, a Scalában, ahol belecsöppentünk
egy próbába. Ezek az élmények maradandóak lesznek számunkra, sokáig fognak
újra és újra felidéződni bennünk, s mindez arra ösztönöz majd, hogy visszatérjünk
Milánóba vagy Olaszországba. Örülünk, hogy részt vehettünk ebben a programban, fejlődhettünk, új dolgokat tapasztalhattunk és kipróbálhattuk magunkat más
élethelyzetben is.
5/13. egészségügyi gyakorló ápolósok

Ünnepre

hangolódva

Karácsonyi üzenet
Oly kevés már a meghitt, igazi ünnepünk,
Mi mindenhová, mindig csak sietünk.
Szervezünk, intézünk, nincs egy szabad percünk,
Aggódunk és féltünk…ilyen az életünk.
S a nagy rohanásban észre sem vesszük,
Mennyi mindent elveszítünk, ha mindig csak sietünk.
De most, hogy a Karácsony itt áll a küszöbünkön,
Álljunk meg egy kissé mi is, s a világ csendesüljön.
Ne legyen most nyugtalanság, rohanás és lárma,
Minden ember szálljon egy kicsikét magába!
Nézzen bele lelkének legmélyebb zugába,
Találja meg, mi szívében mélyen van elásva!
Keresse meg a régi fényt, fedezze fel újra,
Legyen a szíve olyan, mint egy meleg kályha.
Kályha, mely a nagy hidegben a melegét ontja,
S maga köré fázó emberek sokaságát vonzza.
Nézzünk fel az égre, nyugodjunk meg kissé,
Hagyjuk, hogy arcunkat hópihék lephessék,
Pihék, kik az égből hoznak áldott üzenetet,
Amit nekünk onnan az angyalok küldenek..
Éljük át a csodát: Kisjézus született,
Szülessünk most mi is újjá, rohanó emberek!
Fagyos szíved, ha lángra kap, ontja a meleget,
S ha szíved kitárod, szomorú nem lehetsz,
A legszebb ajándékot magadban megleled:
Ez a társadnak küldött mosoly és szeretet.
Lássuk meg a reánk néző fáradt tekintetet,
Mosolyunkkal adjunk erőt, akinek csak lehet!
S ha visszamosolyognak reánk az emberek,
Boldogabbak leszünk mi is, nekem elhiheted!
De jó lenne, ha meghozná a kis Jézus a békét,
Láthatatlan szeretetet, szívek néma csendjét!
Mikor a fa alatt megfogod majd szeretteid kezét,
Kívánom, hogy érezd át az Ünnep üzenetét!
Lassítsa le a jó Isten az idő gyors kerekét,
Hogy élvezhesd a Karácsony minden drága percét!
Így lenne a legszebb e drága ünnepünk,
Hiszen a világon mind csak a jóra éhezünk!
Altemberger Vera tanárnő verse
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ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT és
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