A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája iskolaújságja
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Elismerő kitüntetések iskolánknak
Január 21-én ünnepeljük
a Magyar Kultúra Napját, hiszen ezen a napon
fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánkat, a
Himnuszt. Idén nagy
megtiszteltetés érte iskolánkat, hiszen mi is
elismerő oklevelet kaptunk, a város kulturális
életében kifejtett munkánk elismeréseként. De
nemcsak erre a kitüntetésre és jelenünkre lehetünk büszkék, hanem a
múltunkra is. Hiszen
iskolánk falai között,
olyan jeles tanítványok
tanultak, mint Kossuth
Lajos, idősebb Andrássy
Gyula, Trefort Ágoston
vagy Czigány Lóránt.
De ha csak az elmúlt pár
évtizedre
gondolunk,
iskolánk mindig aktívan
kivette részét a város,
sőt tágabb környezetünk
kulturális
közösségi
életében. Az 1960-as
években induló néprajzi
kutatások során, Kováts
Dániel tanár úr vezetésével gyűjtötték össze és
jelentették meg a Bodrogköz, Hegyköz népi
hagyományait. 1972 óta,
minden évben, Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát
támogatva
közreműködünk az Édes
Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos,
Kárpátmedencei
döntőjének
lebonyolításában.
Ezen kívül, iskolánk
hosszú évek óta együttműködik a Kazinczy
Ferenc Múzeummal, a
Magyar Nyelv Múzeumával, a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárral.
A Városvédő és Szépítő
Egyesülettel pedig közösen szervezzük meg a
Rákóczi
vetélkedőt,
valamint a „Fényes Újhely, Fényes Zemplén”
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vetélkedőt.
De nemcsak iskolánk
intézményének, közösségének munkáját ismerték el, hanem igazgató-helyettesünk, Hörcsikné Balla Katalin
tanárnőét is. Ugyanis
Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata és a
Városvédő és Szépítő
Egyesület elismerő oklevelet
adományozott
Hörcsikné Balla Katalin, a Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakgimnázium
igazgató-helyettese részére. Bár mindannyian
jól ismerjük tanárnőt,
talán kevesen tudják,
hogy középiskolai tanulmányait a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban, felsőfokú
tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán
végezte, ahol nemcsak
történelem szakos középiskolai tanári, hanem
népművelői
diplomát
szerzett. 2001-től a Sátoraljaújhelyi Kossuth
Lajos Gimnázium pedagógusa, 2003-tól igazgató-helyettese. Példamutató elkötelezettséggel folytat értékteremtő
pedagógiai
munkát,
irányítja az iskola szakmai munkáját. Célja a
hatékony iskolai közös-

ség működtetése, a tudást
értékként kezelő tanulói
közösség formálása. Oktató-nevelő munkáját a
kezdetek óta mindig is az
igényesség
jellemezte.
Folyamatosan megújuló
szakmai felkészültségét,
az iskola iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi
és volt tanuló, szülő és
kolléga
tapasztalatból
nagyon jól ismeri. Követendő példát ad önzetlen
emberségből,
másokra
figyelésből, őszinteségből,
becsületességből.
2001 óta aktív közreműködője az „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjének
lebonyolításában. 2018tól a „Fényes Zemplén,
Fényes Újhely” és a Rákóczi vetélkedő mentora.
Ő fogja össze az iskolai
ünnepségeket és azokat a
városi ünnepi műsorokat,
amelyeket az intézmény
tanulói adnak. Kiemelt
célja a tanulók kulturális
identitásának fejlesztése.
Ösztönzi a kollégákat
illetve a diákokat a kulturális rendezvények szervezésére, lebonyolítására.
Azt gondolom, méltán
lehetünk büszkék arra,
hogy aktív részesei vagyunk a város kulturális
életének! Ha pedig a város vezetése ezt elismeri,
pozitív
visszajelzéssel
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méltatja munkánkat, akkor
talán még nagyobb örömmel, lelkesedéssel folytatjuk ezt a tevékenységünket!
Körmöndi Zoltán
tanár úr
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Tematikus napok a Kossuthban
Az első félévben iskolánkban 3 alkalommal tartottunk tematikus napot. Az
első, a legnagyobb szabású és legfontosabb, névadónkról szóló rendezvényt
még szeptemberben bonyolítottuk le.
A második az egészséges életmódról
szólt, ezért december 1-én, az AIDS
világnapján rendeztük meg, míg a harmadikat a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódva december 15-én tartottuk
meg. Bár időben ezek korábbi események voltak, lapunk terjedelmi korlátai
miatt az előző számokból kimaradtak.
Szerkesztőbizottságunk döntése alapján, a tematikus napokról szóló írásokat összegyűjtve, „egy csokorban”
nyújtjuk most át kedves olvasóinknak
itt, iskolaújságunk 3. számában.

1. A Kossuth-tematikus hét

Iskolánkban már régóta hagyomány,
hogy szeptember 19-én, születésének
napján megemlékezünk iskolánk legismertebb növendékéről, névadójáról,
Kossuth Lajosról. Eddig is jelentős
iskolai esemény volt ez a nap, amikor
emlékműsorral, esetleg életrajzi vetélkedővel emlékeztünk névadónkra. Az
idei tanévben úgy döntött iskolánk
humán munkaközössége, hogy ezt a
megemlékezést kiszélesítjük, és nem
csak egy napon, hanem tematikus hét
keretében emlékezünk a nagy hazafira.
Szeptember 18-a és 21 –e között szerveztük meg és bonyolítottuk le az ún.
Kossuth-hetet, amelynek fő célja az
iskolai hagyományok ápolása, a tanulóközösség erősítése volt. Minden nap
más esemény, program került megrendezésre, valamennyi Kossuthoz és korához kapcsolódott.
Az első program szept. 18-án, kedden
volt: egy rendhagyó történelemóra,
melyet Godzsák Attila történész tartott
Kossuthról és a városunkhoz, illetve
Zemplén vármegyéhez fűződő kapcsolatairól. Nem véletlenül őt kértük fel az
előadás megtartására, hiszen fiatal, jó
előadó, aki könnyed, közérthető, közvetlen stílusban fogalmazza meg mon-

danivalóját. Nagyon fontos szempont
volt még, hogy ő is a mi iskolánk növendéke volt, és így egyfajta példaképül szolgálhat a tanulóinknak, hogy
szorgalommal, kitartással bárki elérheti a célját és szép pályát futhat be.
Az órát iskolánk Czigány Lórántról
elnevezett könyvtárában tartottuk. A
hallgatóságot a 10-11. évfolyamos
diákjaink közül szerveztük.
Az előadó közel hozta a diáksághoz
Kossuthot, mint embert, szemléletesen
ábrázolta jellemét, bemutatta kiválóságait, de említést tett emberi gyarlóságairól, hibáiról is. Az ifjú történész
prezentációval színesítette előadását,
valamint folyamatosan kérdéseket tett
fel a hallgatóságnak és a hallgatók is
lehetőséget kaptak kérdéseik felvetésére. A történelemóra végén játékos teszt
kitöltésével rendszerezhették a diákok
a frissen szerzett ismereteiket. (Maguk
sem tudták még ekkor, hogy ezek az új
ismeretek a tematikus napon majd
ismét felhasználhatóak lesznek.)
A következő napon rendhagyó énekórán vehettek részt iskolánk 9-es és 12
-es tanulói. A Hangásznégyes előadá-

ról, újhelyi éveiről és életének legfontosabb eseményeiről. (Minden osztálynak minimum 2 plakátot kellett elkészítenie és a zsűrinek bemutatnia.) A 11.
évfolyamos diákok és a szakképzősök
Kossuth-napi ünnepi műsort állítottak
össze, valamint levelet írtak Kossuth
Lajosnak a hagyományok ápolásáról.
A 12. évfolyam esszéket készített Kossuth pályájáról és sátoraljaújhelyi
tevékenységéről. A humán munkaközösség tagjai értékelték az elkészített
munkákat. A legjobbak minden évfolyamból díjazásban részesültek, melyet
másnap kaptak meg. 2018. szeptember
21-én került sor a Kossuth- ünnepségre és a tematikus napon győztes osztályok jutalmazására. Az ünnepi műsor
értékét növelte, hogy az előző napi
győztes összeállítást adták elő a diákok. Új hagyományként, második alkalommal került sor iskolánkban a Kossuth-diák cím átadására. A kitüntető
címet ebben a tanévben Tamás Ákos
12. A osztályos tanuló érdemelte ki. (A
tavalyi tanévben Barna Amarilla Dalma lett iskolánk Kossuth-diákja.) Kiemelkedő munkájáért még elismerésben részesült Géczi Boglárka és Kovács Panna (mindketten 12. A osztályos tanulók). Az ünnepség végén a
kitüntetett diákok megkoszorúzták az
iskola udvarán álló Kossuth-szobrot. A
rendezvénysorozat a Kossuth-kultusz
ápolásán túl jól szolgálta az iskolai
közösség erősítését, a diákok iskolához
való kötődésének szorosabbra fűzését.
Iskolánk humán munkaközössége

sában megelevenedett a reformkor
zenéje. Természetesen a Kossuth-nóták
sem hiányozhattak a repertoárból. A
hét csúcspontja szeptember 20-a volt,
az ún. tematikus nap, melynek keretében az osztályok tanári felügylet mellett különböző projektmunkákat készítettek. A feladatok elkészítésében fontos szerepet kapott a közös gondolkodás, a csoportmunka. A kilencedik
évfolyam tanulói megismerkedtek a
sátoraljaújhelyi
Kossuthemlékhelyekkel városi séta keretében,
amiről különböző formában számoltak
be. A legtöbben beszámolókat írtak, de
volt számítógépes prezentáció és olyan
csoport is akadt, melynek tagjai rajzban fejezték ki a nap élményeit és a
látottakat. A 10. évfolyam plakátokat
készített Kossuth Lajosról, családjá-
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Hogy mennyire sikerült a tematikus héttel - ezzel az
újszerű, a hagyományos tanórai keretekkel szakító
oktatási formával, élményszerű információközléssel
- tanulóinkat közösségi élményhez juttatni és motiválni, tanúskodnak az alábbi beszámolók.
A Kossuth Hírlap ugyanis megkérte az évfolyamok
közti versenyen győztes osztályokat és a Kossuthdiák címet elnyert tanulót, hogy írják meg lapunknak
ezzel kapcsolatos gondolataikat.
A kilencedikesek közül a C osztály, az idegenforgalmi szakgimnáziumi osztály produkcióját tartotta a
zsűri a legjobbnak. Elsőnek következzen az ő írásuk.

A tematikus napon először körbejártuk az iskolát és
minden helyet városunkban, ami Kossuth Lajosra
emlékeztet. A tanáraink eközben információkkal láttak el minket, amiket jegyzeteltünk, hogy fel tudjuk
majd használni. Miután véget ért utunk, feladatokat
kaptunk, amiket teljesítenünk kellett. A mi stratégiánk az volt, hogy három részre „osztódtunk” osztályon belül, hogy minél színesebben, érdekesebben
tudjuk majd a zsűrinek bemutatni, amit láttunk, mivel
ezt díjazták. Nagyon koncentráltunk a feladatokra, és
próbáltunk mindent olyan jól elkészíteni, ahogy csak
lehetett. Aminek külön nagyon örültünk, hogy sikerült megnyernünk ezt a versenyt és a díjat is átvettük.
Nagyon élveztük a közös munkát, a hangulat is nagyon jó volt, először dolgoztunk együtt mind, mint
osztály.
Balogh Vanda
9.C osztályos tanuló

A 10. évfolyamos osztályok közül a zsűri a 10.
C, egészségügyi szakgimnáziumi osztály plakátjait tartotta a legjobbnak és legkreatívabbnak. A
munkák bemutatása is nekik sikerült a legjobban. Íme, az ő beszámolójuk a tematikus napról.
Nagyon örültünk, mikor megtudtuk, hogy Kossuth
Lajosról kell plakátot készítenünk, hisz egy ilyen feladatban kibontakozhat a kreativitásunk. Az osztályunknak két plakátot kellett készítenie. Mindenki
egyaránt kivette a részét ezek elkészítésében és mindenki előállt valamilyen ötlettel, sajátossággal. Így
két színes, egyedi és sokoldalú plakátot mutathattunk
be. A plakátjaink elkészítése során nagyon jól éreztük magunkat és rengeteg új dolgot megtudtunk a
teljes Kossuth-hét alatt. A zsűri előtt elmondtuk,
hogy mit, miért és hogyan készítettünk, valamint kiegészítettük a mondandónkat részletekkel Kossuth
életrajzából és azzal, hogy mit adott nekünk a Kossuth-hét. A bemutatás végén az egyik osztálytársunk
még énekelt is egyet a Kossuth-nótákból.
Sipos Jázmin Violetta
10. C osztályos tanuló

A legtartalmasabb, legszebb műsort Kossuthról
a szakképző évfolyam, az 5/13-os osztály tanulói készítették. Ők így emlékeztek erre a napra.
2018. szeptember 20-án, a Kossuth Lajos emlékhét
csütörtöki napján a mi osztályunk (és az iskola 11.
évfolyamos osztályai) azt a feladatot kapta, hogy
Kossuth Lajos életét – elsősorban fiatalkorát és sátoraljaújhelyi ténykedéseit – egy ünnepi műsor keretén belül mutassa be. A műsor elkészítéséhez az iskolai könyvtár, illetve az internet segítségét vettük
igénybe. Kiemeltük Kossuth Lajos városunkhoz fűződő mély kötődését, mindenekelőtt azt, hogy ő is
„kossuthos diák” volt, éppúgy, mint mi. Az interneten talált érdekes legendákat, történeteket, történelmi
eseményeket időrendi sorrendbe téve fűztük fel az
információkat úgy, hogy azok előadhatók legyenek.
Találtunk egy nagyon szép Ady Endre verset is, a
„Kossuth halálának évfordulóján” című költeményt,
melynek néhány versszakát Demeter Alexandra szavalta el. Frikker Krisztina énektanárnő segítségével
megtanultuk a „Kossuth Lajos táborában” c. Kossuth-nótát is, amit a műsor zárásaként közösen adtunk elő, osztályfőnökünkkel együtt. Mivel a zsűri a
mi osztályunk műsorát ítélte a legjobbnak, azt másnap is előadtuk, az iskola diákjai és tanárai előtt.
Igaz, hogy nagyon izgultunk a szereplés előtt, de végül minden jól sikerült. Ekkor vehettük át jutalmunkat, egy 3000 Ft-os utalványt is, mely a Kövér cukrászdába szólt. [A többi győztes osztály jutalma is ez
volt. A szerk. ] Örülünk, hogy szakképző évfolyamos
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A tematikus hétről készült tanulói beszámolókat zárja az iskola Kossuth-diákjának fogalmazása arról,
hogy mit jelentett / mit jelent számára ez a cím. [A
nyertessel interjút készített EFOP-os pályázatunk
másik innovációs műhelye, a filmklub, mely megtekinthető a pályázat honlapján, a nevesnevtelenek.com web-cím alatt. A szerk.]

osztályként is részese lehettünk ennek a programnak,
és nagyon jól éreztük magunkat mind az alkotás,
mind a megvalósítás folyamán.
5/13 osztály
A 12. évfolyamosok esszéíró versenyét, szoros küzdelemben végül is a 12. C, egészségügyi szakgimnáziumi osztály nyerte meg. Így írtak erről az eseményről.
Iskolánk minden év szeptemberében megemlékezik
névadójáról, egykori diákjáról, Kossuth Lajosról.
Ebben a tanévben tematikus hét keretében érdekes
programokon vehettünk részt, melynek részeként a
12. évfolyamosok feladata esszéírás volt, Kossuth
Lajos sátoraljaújhelyi munkásságáról. Előzetesen
érdeklődtünk az iskola könyvtárában, ahol Mártika
néni segített a megfelelő szakirodalom megtalálásában. Osztályunk 3 csoportban dolgozott, és a munkánkat tanáraink is segítették. Osztályfőnökünk, Sáfrányosné Naár Marianna mellett Ráczné Gócs Ivett
és Bekéné Zelencz Katalin tanárnők nyújtottak segítséget nekünk. Mielőtt hozzáfogtunk az esszé kidolgozásához, közösen megbeszéltük, hogy hogyan építsük
fel dolgozatunkat, melyek voltak Kossuth Újhelyben
töltött életének legfontosabb momentumai. Ezeket a
gondolatokat vázlatosan rögzítettük a táblán. Ezt
követően a csoportok hozzáláttak a téma kifejtéséhez.
Kiosztottuk egymás között a feladatokat, és mindenki
a saját részét dolgozta ki a könyvtárból hozott irodalom és az internet segítségével. Végül összeállítottuk
a külön-külön elkészült részeket. Nagyon jó érzés
volt csapatban dolgozni és győztesnek lenni. Hasznosnak tartottam a feladatot, hiszen segítette a felkészülésünket a történelem szóbeli érettségire, hiszen
Kossuth Lajos újhelyi tevékenysége érettségi téma.
Köszönjük a lehetőséget a 12.C osztály nevében.
Ardó Réka
12.C osztályos tanuló

Tamás Ákos vagyok, a hatosztályos gimnáziumi osztály, a 12. A tanulója. A tematikus hét keretein belül
az a megtiszteltetés ért, hogy én kaptam a „Kossuthdiák” címet, amely már régóta motivált. Számomra
ez egy visszajelzés, egy elismerés, egy afféle útmutató, hogy ne adjam fel a céljaim, ugyanis jó úton haladok, és sikeres tudok lenni benne.
Amikor meghallottam, ahogy a Kossuth-ünnepségen
Igazgatónő kimondja a nevem, hatalmas boldogság
árasztott el. De a címért meg is kellett dolgozni: mögöttem van már a rengeteg tanulás az iskolára, az
iskolai versenyekre, a nyelvvizsgákra, a jövőmért.
Középiskolás éveim alatt én is sokszor beleestem abba a hibába, hogy otthoni készülés közben úgy gondoltam, ennek semmi értelme, minek is kéne ezt, meg
azt az anyagot megtanulnom?! Ám végül felülkerekedett a józan ész, hiszen a tanulásnak mindig van értelme, a kemény munka mindig kifizetődik. A díj elnyerése egy ilyen visszajelzés volt számomra, amikor
úgy éreztem, hogy megérte az elszántságom, a kitartó munkának beérett a gyümölcse.
A cím nem csökkentette a motivációm, a sikeréhségemet, sőt, úgy érzem, ez egy hatalmas lökést adott számomra. Úgy hiszem, a megfelelő mennyiségű mögöttes munkával bármit elérhetek.
Úgy gondolom, ez a cím nagyon fontos a jövőm
szempontjából. Állásinterjúkon is meg tudom azt jegyezni például, hogy középiskolás éveim alatt többször is részesültem ösztöndíjban, kitüntetésben, ami
esetleg egy bizonyíték lehet arra, hogy haladni szeretnék.
Jövőbeli tanulmányaimat a Budapesti Corvinus
Egyetemen szeretném folytatni, pénzügy és számvitel
szakon, de a gazdálkodás és menedzsment szak is
nagyon vonzó számomra. Ami teljesen biztos, hogy a
gazdaság egyik mozgatója szeretnék lenni, és szeretnék pénzzel foglalkozni. Bízom benne, hogy ez a törekvésem is megvalósul majd, éppen úgy, mint a
Kossuth-diák cím elnyerése, vagy a sikeres felsőfokú
nemzetközi angol nyelvvizsga, amit nemrégen tettem
le.

A Kossuth Hírlap szerkesztőbizottsága ezúton
gratulál minden díjazottnak, és reméli, hogy az
iskola minden tanulója jól érezte magát a tematikus hét változatos programjain.

I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
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2. Egészségvédő tematikus nap
Az iskolánkban december 1-én, az
AIDS világnapja alkalmából tematikus napot tartottunk, melynek
témája az AIDS és drog prevenció
volt, célja pedig a diákok ismereteinek bővítése a fent említett témákban.
A nap első részében, a Kossuth
tematikus naphoz hasonlóan, különféle projekt feladatokat kaptak a
tanulók, amelyeket osztályonként
teljesítettek. A 9. és a 10. évfolyam,
valamint a szakképzősök plakátokat készítettek (minden osztály
minimum 2-őt). A 11. évfolyamos
tanulók ppt-s bemutatókat állítottak össze, míg a 12. évfolyam tagjai
rádió műsortervet szerkesztettek.
Minden évfolyamnak ugyanabból a
témákból kellett készülnie. Az
egyik téma az AIDS volt: „AIDS –
Te ne légy érintett!” címmel. A
másik pedig a drogprevenció,
melynek címe: „Te ne szúrd el az
életed!” A projektfeladatok elkészítésére 2 órahossza állt az osztályok
rendelkezésére. Az elkészült mun-

AIDS - és drogprevenciós nap

kákat az egészségügyi munkaközösség tanárai valamint iskolánk
rajztanárából álló zsűri értékelte, és
a jutalmakat a győztes osztályok a
téli szünet előtti utolsó tanítási napon, iskolánk karácsonyi ünnepségén vették át. A legszebb plakátokat a 9. C, a 10.C és az 5/13. szakképző osztály készítették. A ppt-s
bemutatók közül a zsűri a 11. B
osztály munkáit találta a legjobbnak, míg a rádió műsortervéért a
12. C részesült elismerésben.
A projektfeladatok után, 10 órától
következett a várva-várt előadás:
Dr. Zacher Gábor: Droghelyzet
Magyarországon 2018-ban című
előadása, melyre minden érdeklődő
ellátogathatott, aki előzetesen regisztrált. (Eljöttek az általános iskolások és tanáraik, a helybeli közművelődés dolgozói, valamint esti
tagozatos és öreg diákjaink közül is
többen elfogadták meghívásunkat
erre az eseményre.)
A médiából jól ismert toxikológus
főorvos lebilincselő stílusban, a
diákok számára is közérthetően
beszélt nemcsak a drogokról és
annak hatásairól, hanem sokkal
szélesebb értelemben mindazokról

a függőségekről és veszélyekről,
ami manapság a fiatalokra és általában a XXI. század embereire leselkedik. Szó volt pl. a mobiltelefon, a
facebook és a többi közösségi oldal, az alkohol és a dohányzás, és
persze a kábító- és egyéb tudatmódosító szerek káros hatásairól, illetve arról is, hogyan lehet megelőzni
azt, hogy az ember szenvedélybeteggé, függővé váljon.
Az előadás nagyon tanulságos volt,
mindenki, aki a rendezvényre ellátogatott, hasznos tanácsokkal térhetett haza.

KOSSUTH HÍRLAP

Oldal 6

3. Karácsonyváró tematikus nap
Már az előző számban is szó volt a 3.
tematikus napunkról, mint a karácsonyváró programok egyikéről, amit 2018. december 15-én rendeztünk meg. Ezen a
napon 3 projektfeladatot teljesítettek tanulóink forgószínpadszerűen. Volt tesztfeladat, kézműves foglalkozás és power point prezentáció készítése megadott témákban. Előre be volt osztva, hogy melyik
osztály melyik feladattal kezd. A projektfeladatok közül a karácsonyi kvíz kitöltése
osztályonként 5 fős csapatokban zajlott.
A feladatok között volt TOTÓ, keresztrejtvény, találós kérdés, versírás, képeslap-

Adventi készülődés

tervezés és logikai feladat. Szükség volt
bibliai ismeretekre, szólásfelismerésre, a
karácsonyhoz kapcsolódó szimbólumok,
hagyományok és a téli ételek, specialitások
ismeretére is. A kézműves foglalkozás 3
különböző teremben valósult meg, ahol
lehetőség nyílt különböző ajtódíszek készítésére, üvegfestésre és a szalvétatechnika kipróbálására is. A tanulók az elkészített munkákat hazavihették. A 3. feladat, a
ppt elkészítése volt a karácsonyi ünnepkör
javasolt témáiból. Ezek a következők voltak: karácsonyi vásárok a világban, téli
szokások, karácsonyi édességek, ételek,

decemberi népszokások, ünnepi terítés,
népek karácsonya. Az osztályokat az
osztályfőnökök kísérték és segítették
munkájukat. Minden nem osztályfőnök
kolléga csatlakozott egy-egy kiválasztott
osztályhoz. A projektnap kiemelt célja
volt saját és más népek kultúrájának
megismertetése, megszerettetése, melyet
a tanulók komolyan is vettek és kivették
a részüket a munkából. A diákok elmélyítették eddigi tudásukat az ünnepi szokásokkal kapcsolatban. Mindenki nagyon
jól érezte magát ezen a tematikus napon
is.

Én is kossuthos diák voltam - Interjú Dankó Dénes alpolgármester úrral
Iskolaújságunk első számában elkezdtünk egy
cikksorozatot „Én is kossuthos diák voltam” címmel. Elsőként Szamosvölgyi Péter polgármester
urat kértük fel az interjúra, abból az apropóból,
hogy éppen 20 évvel
ezelőtt lett városunk polgármestere. A következő
interjút Dankó Dénessel
készítettük. Alpolgármester úr volt olyan kedves
és felajánlotta, hogy ellátogat az interjú kedvéért
volt iskolájába.) A 2018-as év alpolgármester úr számára is
jubileum volt, hiszen éppen 20 évvel ezelőtt tett iskolánkban
szép eredménnyel érettségi vizsgát. Az előzetes egyeztetés
után 2018. december 12-én beszélgettünk vele iskolánk
könyvtárában, melynek rövidített változatát az alábbiakban
olvashatják. [Az interjú -más decemberi programokkal
egyetemben- iskolaújságunk terjedelmi szempontjai miatt az
előző számból kimaradt, így most adjuk ezt közre. A szerk.]
Ha kimondom azt, hogy Kossuth gimi, milyen emlékek jutnak alpolgármester úr eszébe? Mit jelentett kossuthos diáknak lenni?
Két dolog, ami rögtön az eszembe jut, a vidámság és a büszkeség. Az ember életének sok szakasza van, de a középiskolai évek nagyon meghatározóak lehetnek. Ez nálam is így
volt. Életemnek nagyon vidám és eseményteli időszaka volt a
Kossuthban eltöltött 4 év. Nagyon jó volt az osztályközösségünk, az akkori barátaim közül többekkel máig tartom a
kapcsolatot. Még elsős koromban riportot készített velem a
ZTV, ahol megkérdezték, hogy miért jöttem a Kossuthba.
Már akkor is elmondtam, hogy milyen büszke vagyok arra,
hogy kossuthos diák lehetek.
Mi volt a kedvenc tantárgya, mi volt, amit legkevésbé szeretett, és ha volt, mely tantárgy jelentett Önnek nehézséget?
A kedvenc tantárgyaim a földrajz, a biológia és a történelem

voltak. A legkevésbé a fizikát szerettem, ez okozott leginkább
nehézséget. Ebből különórákra is jártam, hogy a többi tantárgyhoz hasonló jegyeim legyenek fizikából is, hiszen a
felvételi pontszámban akkoriban figyelembe vették a félévi
illetve az év végi átlagot is.
Volt-e kedvenc tanára vagy tanórája, egykori tanárai közül
kire vagy kikre emlékszik vissza a legszívesebben?
Igazából mindenkire szívesen emlékszem vissza. Olyan osztály voltunk, akik megtalálták a közös hangot a tanárokkal.
De ha valakit mégis ki akarnék emelni, akkor az Nagy Ágnes
lenne. Biológiát és földrajzot tanított nekünk, vele sokat jártunk túrázni, ásványt gyűjteni a szabad időnkben is. De a
tanulásban nagyon szigorú volt, még magázott is minket.
Büszkén emlékszem vissza, hogy az osztályunknak kimagaslóan jó (4.6!) volt az átlaga földrajzból. A fiatal tanárnő
egyébként nem vitt végig minket, 1997-ben elment az iskolából. Később elvégezte a pszichológia szakot is. Jelenleg is
ebben a minőségben dolgozik, a Miskolci Egyetemen tanít.
Mi volt a kedvenc időtöltése és hobbija a gimnáziumi évei
alatt és most?
A hobbim a gimiben a zene volt, és gyakorlatilag mindem
szabad időmet ezzel töltöttem. Doboltam egy zenekarban,
amit a barátaimmal alapítottunk. Többször fel is léptünk
különböző alkalmakkor. Most leginkább a jégkorongot szeretem. Ez a legnagyobb szívügyem, a Zempléni Hiúzok felnőtt csapatában játszom és az utánpótlás csapatok körüli
teendőkben igyekszem segíteni. Ha csak tehetem, kint vagyok a meccseken, de még az úgynevezett LTP (learn to
play) tanfolyamot is elvégeztem, mely egyfajta segédedzői
képzettséget jelent.
Volt-e kedvenc zenéje, együttese, énekese a középiskolában,
és most mit hallgat szívesen?
Volt, egyszerre több is. Leginkább az alternatívnak mondott
zenét szerettem, pl. Sziámi, Európa Kiadó, Kispál és a Borz.
Ezek ma is nagy kedvenceim, de igazából minden zenét szívesen hallgatok. Viszont, ami távol áll tőlem, az a techno és
a diszkózene.
Mi volt a legnagyobb siker, amit elért középiskolai tanulmányai során?
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Hát, azt hiszem, amire büszke lehetek, az a tanulásban, a
szavalásban és a zenekarral elért eredményeim voltak. Ha
jól emlékszem, a harmadik osztályban szereztem meg angolból a nyelvvizsgámat, és a zenekarral még az EFOTT-ra is
meghívást kaptunk 3 egymást követő éven. [EFOTT= Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. A
szerk.] Bár akkor még nem tudtam, de a szavaló és zenész
múltam sokat segített mai munkámban, hiszen színpadra
kiállni és beszélni nem könnyű, elég nagy magabiztosság
kell hozzá.
Milyen idegen nyelveket tanult és ezek közül melyiknek
látja ma legnagyobb hasznát?

I. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM
Akkoriban még nem voltunk tagjai az EU-nak, de egy varsói
gimnáziummal kapcsolatban volt az iskola. A 3. osztályban
egy klasszikus cserediák programban eljutottam Lengyelországba. A lengyel diákokkal értékes barátságok is szövődtek.
Hol végezte felsőfokú tanulmányait? Mennyire tudta hasznosítani ott a gimnáziumban tanultakat?
Gyöngyösön végeztem agrármérnökként, ezen belül a növénytermesztésre-növényvédelemre szakosodtam. de a szőlészet-borászat is szerepelt a tanulmányaim között. Azon kívül,
hogy a gimnáziumban a biológia volt a kedvencem, mást
nem igazán tudtam hasznosítani az agrár ismeretekhez.
Mi motiválta leginkább pályaválasztásában?
Leginkább édesapám. Sokat és szívesen dolgoztam nála a
szőlőben. Édesapám egyik barátja vásárolt a közelben egy
szőlőbirtokot. A tervek szerint ebben segítettünk volna, de
mire megkaptam a diplomámat, másképp alakultak a dolgaink.
Mi volt az első munkahelye?

Mivel általános iskolában németet tanultam (Petőfi-s voltam), ezért a középiskolában emelt németre jelentkeztem, de
abban az évben csak emelt szintű angolos osztály indult a
Kossuthban. Gyakorlatilag így az alapoktól kezdtem az angolt, de sikerült felzárkóznom, sőt a harmadik osztályban
már sikeres nyelvvizsgát tettem. Ennek jó hasznát vettem,
mert a főiskola elvégzése után fiatal agrármérnökként egy
évet az Egyesült Államokban dolgoztam, ott nagyon nagy
hasznát vettem az angol nyelvtudásomnak. A gimnáziumban
még németet is tanultam persze, második idegen nyelvként,
de most már bánom, hogy akkor arra nem fordítottam több
időt, mert mára már nagyon megkopott a német tudásom.
Milyen tanórán kívüli programban vett részt az iskolában?
A sportban aktivizáltam magam, kosárlabdáztam, ezen kívül
szinte minden iskolai programban részt vettem. Ami az iskola falai közt megengedett volt, abból én nem maradtam ki.
Ha jól emlékszem, harmadik vagy negyedik osztályban volt
egy diákigazgató-választás, amelyhez már komoly kampánystábot alapítottunk. Ezt mi alkalmaztuk először az iskolában,
és az erős kampánynak köszönhetően az osztály jelöltje,
Szabó Sanya, diákigazgató lett. (Egyébként ő ma is a legjobb barátom, és Neszlár Sándor néven fiatal íróként ismert.
Nemrég jelent meg a legújabb munkája „Egy ács nevelt
fiának lenni” címmel. Eléggé különleges könyv, ajánlom
figyelmetekbe, ha tehetitek, olvassátok el.)
Milyen volt a diákélet akkoriban?
Ahogy már mondtam is, színes és mozgalmas volt. Egy időben még filmklub is működött az iskolában. Visszaemlékezve
összességében mindenképpen jónak mondanám.
A közelmúltban egy háromhetes szakmai gyakorlaton vehettünk részt Milánóban. Alpolgármester úrnak volt-e lehetősége a középiskolában külföldi, európai projektekben részt
venni? Ha igen, akkor hol, melyik országban járt?

A főiskola után rögtön adódott az a lehetőség, hogy 1 évet
az USA-ban tölthessek. Ott egy farmon, majd üvegházban
dolgoztam. Miután hazajöttem, nem tudtam rögtön a szakmámban elhelyezkedni. A Meló-diák Taneszközgyártó Kftnél dolgoztam 8 hónapig. Itt az angol tudásomat tudtam
használni, külföldi beszállítókkal tartottam a kapcsolatot,
prospektusokat fordítottam. Később sikerült a szakmámban
elhelyezkedni, szőlészeti-borászati ágazatvezetőként dolgoztam egy évet Tolcsván, a Tolcsva Bor Kft-nél.

Mi ösztönözte Önt, hogy alpolgármester legyen, és mióta
tölti be ezt a hivatalt?
Igazából véve semmi nem ösztönzött erre. Nem karrierorientált ember vagyok, hanem inkább feladatorientált, tehát én
arra összpontosítok, hogy az adott feladatot el tudjam végezni. 2005-ben kerültem személyi asszisztensnek polgármester
úr mellé. 2006-ban lettem önkormányzati képviselő, abban
az évben a helyhatósági választáson minden körzetben a
FIDESZ képviselői győztek. 26 évesen lettem alpolgármester, Szamosvölgyi Péter polgármester úr személyes felkérésére. Ettől az évtől, tehát 2006-tól vagyok alpolgármester.
Mit üzen a mostani kossuthos diákoknak és milyen tanácsot
tudna adni a mai tanulóknak, hogy ők is megtalálhassák
helyüket a világban?
Egyrészt, hogy tanuljanak idegen nyelveket, ez nagyon fontos a mai világban. Másrészt, hogy azokkal a tantárgyakkal,
amelyek a továbbtanulásukhoz szükségesek, nagyon sokat
foglalkozzanak. Legyenek kreatívak, és amit az iskola nyújt,
minden lehetőséget ki kell használni. Mindenben vegyenek
részt, mert sohasem tudják, hogy mikor, mit fognak tudni
ebből kamatoztatni az élet során. Hiszen minden megszerzett
tudás több lehetőséget rejt magában.
A Kossuth Hírlap szerkesztősége ezúton is szeretné köszönetét kifejezni alpolgármester úrnak, hogy elfogadta felkérésünket, és interjút adott nekünk. Örülünk, hogy a kb. egy
órás kötetlen beszélgetés után volt még alkalmunk megmutatni, régi iskolája milyen szépen megújult.
Kívánunk munkájához erőt, egészséget, és reméljük, hogy
máskor is lesz alkalma ellátogatni régi alma materébe, a
Kossuth gimibe.

KOSSUTH HÍRLAP
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Néhány gondolat iskolánk Czigány Lóránt Könyvtáráról és olvasást
népszerűsítő programjairól
Iskolai könyvtárunk nagyon régi múltra tekint vissza. A
gimnázium alapításának idején, 1789-ben a piarista
szerzetesek 176 könyvet hoztak magukkal a tokaji rendházból, és ezzel megalapították az iskolai könyvtárat.
Azóta természetesen nagyon sokat változott a könyvtár
állománya. A diákok és a tanárok ma már válogathatnak
a szépirodalmi gyűjteményrész, az ismeretterjesztő állomány, a tankönyvtár könyvei és a nem nyomtatott dokumentumok (CD-k, DVD-k, videofilmek) között. Használhatják a kézikönyveket. A muzeális gyűjtemény régi
könyvei pedig vonzzák a kutatókat.
A könyvtár iskolánk főbejárata mellett, könnyen
megközelíthető helyen található. Kb. 120 m² alapterületű, 3 teremmel rendelkezik. Minden munkanapon, a tanárok és diákok számára is megfelelő időben tart nyitva:
hétfőtől csütörtökig 8-tól 15:30-ig, pénteken 8-tól 14
óráig. Szolgáltatásai: helyben használat, kölcsönzés, az
egyéni és a csoportos tanulás támogatása, tájékoztatás,
könyvtárközi kölcsönzés, internethasználat, könyvtárhasználati órák tartása. A könyvtár versenyekre, rendezvényekre való felkészülés helye, versenyek, rendezvények lebonyolításának a helyszíne is, termeiben jól lehet
tanulni, olvasni, egy kicsit beszélgetni, társasozni. A
tanulói számítógépek lehetővé teszik, hogy a diákok
felkészüljenek a kiselőadásokra, elkészítsék a házi feladataikat, kutatómunkát végezzenek. A lyukasórások
számára a szabadidő eltöltésének kulturált keretét adja a
könyvtár.
A könyvtár állománya megközelíti a 20 ezer egységet. Gyűjtőkörébe tartozik minden olyan dokumentum,
amelynek tartalma az iskolai oktató-nevelő munkához
szükséges. Gyűjtjük a tantervben meghatározott kötelező és ajánlott szépirodalmat, a turisztikai, a rendészeti és
az egészségügyi ágazat tanulásához szükséges szakirodalmat. Nagy súlyt fektetünk a pedagógiai szakirodalom
beszerzésére. Gyűjtőkörünkbe tartoznak az oktatott idegen nyelvek tanulását segítő könyvek, tankönyvek.
Az 1948 előtt megjelent könyvek alkotják muzeális

gyűjteményünket. Legrégibb kiadványunk Bonifacius
Symoneta műve, ezt Bázelben nyomtatták 1509-ben.
Több kötetünk jelent meg 1711 előtt. Közöttük Cicero
Orationes című műve, Bonfini történeti műve Magyarországról, Calepinus olasz szerzetes latin nyelvű értel-

mező szótára, mely egykor a tudományos munka nélkülözhetetlen segédeszköze volt.
Nyelvtörténeti érdekességeket is találhatunk gyűjteményünkben. Például Pápai Páriz Ferenc erdélyi orvos
és tudós magyar-latin-német szótárát, Sajnovics János
jezsuita szerzetesnek a magyar–lapp nyelvrokonságot
bizonyító latin nyelvű művét 1770-ből.
Őrizzük iskolánk régi anyakönyveit, melyekben
minden hajdani piarista növendék nevét feljegyezték.
1810 és 1816 között minden évben beírták Kossuth Lajos nevét, aki hat évig volt a piarista iskola növendéke.
Az 1831-es év bejegyzése őrzi Trefort Ágoston nevét.
2015-ben iskolai könyvtárunk felvette Czigány Lóránt nevét. Az 1956-ban egyetemistaként Angliába menekült irodalomtörténész, író, egyetemi tanár özvegye
nekünk ajándékozta Czigány Lóránt könyvtárának magyar nyelvű szépirodalmi és irodalomtörténeti, irodalomkritikai részét. Az író Londonban élt, az ott élő magyar írók, irodalomtörténészek összefogásának szervezőjeként, központi figurájaként gyűjtötte a nyugati magyar irodalom alkotásait. Ezért az ajándékba kapott
gyűjtemény, csaknem 2000 kötet, bemutatja egy művelt,
tudós ember olvasmányválogatását, és egyúttal a londoni „magyar sziget” irodalmának hűséges tükre is. Ez az
állományrész különgyűjteményként szerepel.
Az állományban való tájékozódást a cédulakatalógus és - 2012 óta - a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer katalógus modulja segíti. A Corvina Integrált
Könyvtári Rendszert megyénk néhány más középiskolájával együtt közös katalógusként használjuk a miskolci
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár informatikai támogatásával. A katalógus interneten is elérhető.
Az olvasás népszerűsítésére, megszerettetésére
szervezzük meg évente az „Olvass többet!” olvasási
versenyt, amely két fordulóból áll. Ennek a vetélkedőnek az ötletét egy debreceni gimnázium könyvtárostanáraitól kölcsönöztük, és nálunk is bevált. A verseny
első fordulójában a kiválasztott regények egy-egy részlete alapján oldanak meg diákjaink egy-egy feladatlapot
otthoni feladatként. A második fordulóban már a könyvtárban kell megírniuk a feladatsort az elolvasott regények alapján. Itt már ismerni kell az egész művet, mert a
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kérdések a megadott teljes művekre vonatkoznak. A
jutalom sem maradhat el. A verseny első 3 helyezettje
könyvet kap ajándékba és irodalomból egy ötöst. Az az
osztály, amelyből a legtöbben vesznek részt eredményesen a versenyen, egy tortát kap jutalmul. Ebben a tanévben az „Olvass többet!” versenyen megosztott 1. helyezést ért el két tanuló azonos pontszámmal: Csongrádi
Anikó és Sipos Viktória 10. B osztályos tanulók. A 2.
helyezést Hadari Barbara 9. B osztályos, a 3. helyezést
Lebó Fanni 9. D osztályos tanuló nyerte el. A 10. B osztály pedig megkapta az osztályt megillető tortát.
A február is tartogat egy kis meglepetést a könyvtárban. A Valentin-nap jegyében „könyves vakrandit”
szervezünk egy héten keresztül február 14. és 22. között. Hogy kivel találkozhatnak diákjaink ezen a
„randin”? Természetesen jó könyvekkel! A könyveket
semleges színű csomagolópapírba burkoljuk, majd néhány mondatos ajánlást írunk rá. Így aztán sem a cím,
sem a szerző nem ismert, de még a könyv borítója sem
látszik, a diákok csakis a leírás alapján tudnak választani az inkognitóban lévő könyvek közül, mégis sikeresek
ezek a választások.
Intézményünk diákjai évek óta részt vesznek a Bod
Péter Könyvtárhasználati Versenyen. Az iskolai fordulót
követően megyei írásbeli versenyen mérik össze a tudásukat a tanulók, és csak a legjobb 6 diák kerül be az or-

szágos
verseny
szóbeli fordulójára.
A megyei versenyen eddig mindig
szépen helytálltak
diákjaink, az országos szóbeli versenyre
azonban
még egyszer sem
sikerült eljutnunk.
Az idei tanévben
Sipos Viktória 10.
B osztályos tanuló
vett részt a megyei
versenyen, az eredményére még várunk.
Iskolai
könyvtárunk eszközeivel
arra törekszünk, hogy a diákok és a pedagógusok jól
érezzék magukat ebben a környezetben, és hatékony
segítséget kapjanak a munkájukhoz, a kikapcsolódáshoz, művelődéshez, diákjaink az itt megszerzett könyvtárhasználati ismereteket életük során más könyvtárakban is hasznosítani tudják.
Müllerné Gulya Márta tanárnő,
iskolánk könyvtárosa

Tanulóink beszámolói az „Olvass többet!” versenyről
Az „Olvass többet!” verseny különbözött az összes versenytől, amin eddig részt vettem. A feladat nagyon egyszerű volt: olvasni kellett. Két
regény közül lehetett választani. Én Sandra Regnier: Az elfek öröksége című könyvét választottam. Külön tetszett az, hogy nem egy kötelező
olvasmányt vagy más, nehéz nyelvezetű irodalmi alkotást adtak, hanem olyat, amit egy tizenéves is megvenne a könyvesboltban. Maga a regény
nagyszerű volt. Volt benne pörgés és fordulat bőven. A feladatlap kitöltése a könyvtárban zajlott. A kérdések zseniálisak voltak. Volt olyan,
amit másodpercek alatt meg lehetett válaszolni, de akadt jó pár olyan is, ami becsapós volt és pár percig gondolkodni kellett rajta. Összeségében nagyon élveztem a versenyt, remélem, hogy az elkövetkezendő években is sort kerítenek rá. A verseny végül is elérte a célját, mivel biztos
vagyok benne, hogy elolvasom a könyv többi részét is, ugyanis ez a könyv a trilógiának még csak az első része volt. Örülök annak is, hogy
(osztálytársammal együtt) első helyezért értem el, és jutalmul mi mást is kaphattam volna, mint egy jó könyvet!
Sipos Viktória 10. B osztályos tanuló

Gyakran járok könyvtárba, órákra is, meg könyvet böngészni is. A könyvtárban hallottam azt a felhívást, hogy lehet jelentkezni
az „OLVASS TÖBBET!” versenyre. Gondolkodtam-gondolkodtam kb. 2 napot, aztán úgy döntöttem, hogy részt veszek a versenyen. Bementem a könyvtárba és megkérdeztem Mártika nénit, könyvtárosunkat, hogy lehet -e még jelentkezni. Mártika néni
elmondta, hogy igen, és megmutatta, hogy milyen könyveket kell elolvasni. Sohonyai Edit: Le a pasikkal! illetve Sandra Regnier : Az elfek öröksége című könyvek közül lehetett egyet választani tetszés szerint. A verseny kétfordulós volt, ahol különböző
feladatokat kellett megoldani. Az első fordulóban a regény egy részlete alapján kellett megoldani a feladatokat. Ennek a fordulónak még 2018. november 30-án vége volt. A második fordulóban már az egész könyvet el kellett olvasni, és ahhoz kapcsolódtak a
feladatok. A felajánlott könyvek közül én Sohonyai Edit könyvét választottam. Nagyon tetszett! Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el. Sohonyai Edit, a Macskaköröm, a Szerelemlék és más sikeres regények írója nagyon jól ismeri az emberi lélek rejtelmeit. Főleg a kamaszokét: a fiúkét és a lányokét is. (A versenyre kijelölt könyvnek van egy „párja” is, Le a csajokkal! címmel, ahol
a fiúk szemszögéből mutatja be, milyen bonyolult a kamaszkorban a párkapcsolat „összehozása”.) Az írónő őszintén, nyíltan és
nagyon mulatságosan avatja be az olvasót a kamaszok titkaiba. Ha valaki a könyv olvasása közben önmagára ismer, az nem a
véletlen műve! A versenyen egyébként 3. helyezést értem el és szép könyv volt a jutalmam. Nagyon örülök, hogy részt vettem a
versenyen.

Lebó Fanni 9. D osztályos tanuló

KOSSUTH HÍRLAP

Szakmák a Kossuthban
Lapunk 3. számában megkezdjük az
iskolánkban oktatott szakmák bemutatását. Leghamarabb az egészségügyi szakképzés kezdődött meg gimnáziumunk
falai között, még 1973-ban indult az első
egészségügyi szakközépiskolai osztály.
Mivel ez a szakképzés tekint a leghoszszabb múltra iskolánkban, ezért a bemutatást is ezzel a szakmával kezdjük. A
Kossuth Hírlap szerkesztőbizottsága
kérésére Bekéné Zelencz Katalin, az
egészségügyi képzés szíve-lelke és motorja, iskolánk Pro alma matre díjas szakoktatója összefoglalta gondolatait arról,
hogy milyen az egészségügyi szakképzés
a Kossuthban. Írását az alábbiakban
olvashatják.

Közelkép az egészségügyi szakképzésről
Az egészségügyi képzés iskolánkban
több vonalon zajlik. A középiskola
keretein belül zajlik az egészségügyi
szakgimnáziumi képzés. Akik elvégezték az egészségügyi szakgimnáziumot,
lehetőségük van arra, hogy egy 1 éves
képzés keretein belül gyakorló ápoló
képesítést szerezzenek. A következő év
ápolói képesítést ad a diákoknak. Intézményünkben már második éve szakközépiskolai szociális gondozó és ápoló
képzés is van. Ennek a képzésnek a
keretein belül a diákok 3 éves szakmai
képzés után két év alatt érettségit is
kaphatnak. A képzésekben rendkívül
sok lehetőség rejlik. A cél, hogy olyan
ismereteket adjunk át tanulóinknak,
amit hasznosítani tudnak a szakmai és
a magánéletükben is A gyakorlati termekben lévő bemutató eszközöket napi
szinten használjuk. Az egyes makettekkel a diákok is dolgoznak, ami számukra érdekes, és hozzájárul ahhoz, hogy
elméleti ismereteik összekapcsolódjanak, és megértsék az ok-okozati összefüggéseket. A gyakorlati órákat a demonstrációs termekben szervezzük
meg, ahol a tanulóknak lehetőségük
van a csecsemőgondozást, az elsősegélynyújtást és a szakápolási feladatokat elsajátítani. A vérvétel, az injekciózás, az EKG-készítés, a kötözés ápolói
feladatait is megismerik és megtanulják a diákok. A különböző ápolási tevékenységekhez használt eszközök
alkalmazását már itt megtanulják, és
jártassá válnak azok kivitelezésében.
Az újraélesztést, a vérzések ellátását is
gyakorolhatják, és itt készülnek az elsősegélynyújtó versenyekre is. Jól al-
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kalmazhatóak az intézménylátogatások
(pl: bölcsőde, óvoda, idősek otthona
meglátogatása), és a diákok visszajelzései alapján is érdekes és értékes mozzanatai a téma feldolgozásának. Az
ismeretek elsajátításának hatékonyságát segíti, látókörüket bővíti, és érdekes, jó élményeket jelent számukra. A
mentőállomás megismerése, a kórházi
sterilező vagy a diagnosztikai részleg
meglátogatása, az adott tantárgyakhoz
kapcsolódóan segítik a hallgatók ismereteinek rendszerezését is. A kórházzal
való jó kapcsolatunk segíti a hallgatók
gyakorlati képzését is. A gyakorlati
helyeken dolgozó kollégák hozzájárulnak tanulóink gyakorlati jártasságához,
az ápolási tevékenységek teljesebb
elsajátításához. A szakmai gyakorlatokat az óvodákban, bölcsődében, idősek
nappali és bentlakásos intézményeiben,
valamint a kórház különböző osztályain teljesítik a diákok. Nagy élmény a
szülőszobán vagy az óvodában lenni,
illetve megtapasztalni azt, hogy az intenzív ellátásra szoruló betegnek hogyan tudnak a tanulók szakszerű segítséget nyújtani. Jó érzés megélni, hogy
az idősek mennyire várják őket, és
felragyog a szeme a betegeknek, ha a
„kisnővérkék” megérkeznek. A mindennapi munka, az együttműködés
szépségeit és fáradságait is megtapasz-

talják tanítványaink. A kórház és a
különböző intézmények dolgozóitól
mindennap tanulnak valamit, az élet
szépségeit és nehéz pillanatait is átérzik, ezáltal formálódnak segítő szakemberekké. Diákjaink részt vesznek az
intézményben rendezett egészséges
életmóddal kapcsolatos programokon
is, szórólapok, plakátok, powerpoint-os
anyagok készítésével, így tudásukat
felhasználva az egészségnevelési tevékenységekben is részt vesznek. A környező településeken a véradások, a
különböző szűrő programok, egészségnapok, interaktív vetélkedők alkalmá-

val is bizonyítják a szakma iránti szeretetüket, felkészültségüket. Az egészségügyi képzésben rejlő lehetőségeket
meg kell ragadni, a változásokat nyitott
elmével és szívvel kell fogadni, a diákokat bele kell vonni a munkába. Így
megismerik az egészségügyi pálya
szépségeit, az ápolás hivatását, hatalmas értékét, a segítségnyújtás örömét.
13 év távlatából szemlélem a diákjaimat, a visszajelzések és a találkozások
mindig örömmel töltenek el. Fantasztikus érzés látni egy tanárnak, hogy diákjai mentőtisztként vagy Angliában
egy Idősotthon vezetőjeként dolgoznak, vagy mindennapi becsületes munkával megállják a helyüket egy Idősotthonban, vagy a betegágy mellett. Vannak, akik intenzív osztályon vagy körzetben dolgoznak, sokan mentőznek,
vagy főiskolát végeztek. Nagyszerű
megélni, amikor a diákommal együtt
ünnepelhetek, amikor ő az első diplomáját veszi át, és én is még egy diplomával a kezemben állok, és odajön, és
azt mondja: „Tanárnő, milyen kicsi a
világ! Hát sikerült az álmom: mentőtiszt lettem.” Az intézményünk lehetőséget ad arra, hogy olyan képesítést
kapjanak diákjaink, amivel el tudnak
helyezkedni, folyamatosan tudnak fejlődni. Olyan szakmát kapnak, ahol
minden nap ajándékok lehetnek a betegek, idősek, rászorulók számára. Van-e
ennél szebb hivatás?
Bekéné Zelencz Katalin szaktanár
Az egészségügyi szakma bemutatását a
tanári nézőponttal kezdtük. Nemcsak
oktatóink lelkesek és tesznek meg mindent, hogy a szakmára minél jobban
megtanítsák növendékeiket, hanem a
diákok is igyekeznek választott szakmájuknak minél jobban megfelelni, és biztos szakmai tudásra szert tenni. Lehet,
hogy a tanulási folyamat elején, az alsóbb évfolyamokon ez még nem tudatosul bennük, de a képzés végére már biztosan. Iskolaújságunk előző számában
már beszámoltunk a 2018.10.05-én megrendezett egészségügyi szakmai napról,
melyet egy rendhagyó előadás zárt. Az
5/13 évfolyamos gyakorló ápoló képzésben tanuló diákjaink közül Hantos Martina és Tóth Patrícia megfogalmazták,
hogy mit is jelent nekik az ápolás. Az ott
elhangzott beszédet közzétesszük most
itt, az egészségügyi képzésünket bemutató rovatban. Ebből kitűnik, hogy menynyire szeretik diákjaink választott szakmájukat, és milyen alapos szakmai tudásra, jártasságra tehetnek szert a tanulók
itt, a Kossuthban.
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Mit jelent nekem az
ápolás?
Mikor a kilencedik osztályt elkezdtük,
még sejtelmünk sem volt arról, hogy
mi is vár majd ránk. Az ismerősöktől
volt már számtalan információnk,
azonban a szakma szépségével és nehézségével akkor szembesültünk igazán, amikor az első nyári gyakorlatunkon vettünk részt. A gyakorlati helyeken töltött mindennapok egyfajta elhivatottságot, szolgálatot jelentenek.
Végtelen türelem és empátia szükséges
ahhoz, hogy nap mint nap oda tudjunk
állni a betegágy mellé. Az utóbbi időben dramatikusan csökkent országunkban az ápolók száma, mi ennek ellenére is kitartóan a szakmánk mellett állunk. Sosem szabad különbséget tennünk a kliensek között, mindenkihez
egyformán kell viszonyulnunk. Minden
napunk úgy indul, hogy nem tudjuk, mi
vár ránk, kemény küzdelem elé állíthatnak a történések, nem omolhatunk
össze, hiszen mindenki számít ránk.
Szellemileg és fizikailag is formában
kell lennünk. Úgy ápoljuk és gondozzuk a betegeket, mintha a saját hozzátartozóink lennének, és ahogy mi is
elvárnánk a helyükben. Annyira próbálunk jók lenni szakmailag is, hogy maximális tudással rendelkezve a legveszélyesebb helyzetben is megnyugtató
mosollyal tudjunk a páciensek mellett
állni. Szívvel-lélekkel kell dolgoznunk,
s igyekszünk mindenkinek a panaszát
és a bánatát meghallgatni. Nagyon sok
helyzetben tapasztaltuk, hogy szükségük van a betegeknek a bátorításunkra,
az együtt érző viselkedésünkre. Mindannyian élvezzük az ápolás és a gondozás apró pillanatait, mert sosem tudhatjuk, hogy mikor mentünk meg vele egy
életet. Örömmel tölt el bennünket,
hogy láthatjuk az ápoltak gyógyulását,
illetve az örömöt az arcukon, a jóindulatot, a felénk áradó szeretetet. Sokszor
átéltük már, hogy a jó humorérzék által
közelebb kerülhettünk a betegekhez.
Az ilyen trükkök könnyebbé teszik a
betegek számára a kórházban töltött
órákat. Az osztályokon eltöltött időnk
színt és életet vittek az ápoltak mindennapjaiba. Visszajelzésként kedves szavakkal és gesztusokkal jutalmaztak
minket. Szerintünk minden szakma
kitartást és elkötelezettséget igényel, s
ez nem csak az ápolásra vonatkozik. A
képzett szakdolgozó nem pótolhatatlan,
hanem nélkülözhetetlen. Szeretnénk
most megosztani Önökkel néhány személyes élményünket az iskoláról és a
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gyakorlati helyeinkről. Először a Kossuthban nyílt lehetőségünk gyakorlati
tapasztalatokat szerezni, pl. csecsemő
gondozási óra keretei között megtanultunk csecsemőt öltöztetni, fürdetni,
táplálni, mozgatni, újraéleszteni. Ápolás- és gondozástan órákon megismertük, hogy hogyan kell a beteget mozgatni, ágyban forgatni és mosdatni,
táplálni szondán vagy épp szájon keresztül, valamint az ágyazást is sokat
gyakoroltuk, melynek során mindenki
számára nehézséget okozott az angol
sarok elkészítése. Megtanultuk a váladékok felfogását, leszívását, a kényelmi eszközök és a járáshoz szükséges
eszközök alkalmazását, valamint az
elsősegélynyújtást és a sebellátás formáit. Az iskolában töltött évek alatt
számtalan szakmához köthető rendezvényen, versenyen vettünk részt, pl.
ágyazási verseny, AIDS- verseny,
egészséges életmód. Részt vettünk,
illetve segédkeztünk az intézményünk
által szervezett rendezvényeken, pl.
nyílt napokon, szakmák éjszakáján.
Ezek a tapasztalatok, élmények egy jól
összeszokott csapattá kovácsoltak ben-

nünket, így nem okozott gondot számunkra, hogy egy új helyen is helyt
álljunk. Az óvodában töltött gyakorlatokon a gyermekek nagyon közvetlenek voltak és pozitívan viszonyultak
hozzánk. Élvezték jelenlétünket, s
hogy külön-külön is figyelmet fordítottunk rájuk. Ők is próbára tették türelmünket, így abba is beleláthattunk,
hogy milyen nagy felelősséggel járhat
egy gyermek vállalása. (Naponta fonták, fésülték a hajunkat, közösen rajzoltunk és énekeltünk velük.) Nemcsak a kicsikkel, de az idősebb korosztállyal való foglalkozásba is belekóstolhattunk nyári gyakorlataink során.
Az idősek nagy szeretettel és örömmel
fogadtak bennünket az ottlétünk alatt.
A kórházi gyakorlatainkon nagyon
nagy örömmel töltött el bennünket,
amikor beadhattuk első injekcióinkat,
amikor először vehettünk vért, vagy
éppen összeszerelhettük egy beteg infúzióját. A szülészeti osztályon eltöltött
idő alatt tanúi lehettünk számos gyer-

mek megszületésének, lehetett az császármetszés vagy természetes szülés.
Itt pár negatív tényezővel is szembesültünk, mint pl. hogy milyen fájdalommal is jár egy gyermek világrahozatala.
Jó érzéssel töltött el bennünket a betegek pozitív visszajelzései vagy éppen
egy dicséret és kedves szó az ott dolgozó ápolók felől. A jelen pillanatban is
érnek bennünket pozitív és hasznos
élmények. Mindig tanulunk valami
újat, valami mást. Megbizonyosodtunk
az évek során már arról, hogy az egészségügy sokszínű, széleskörű, titokzatos, ijesztő, de mégis érdekes, igényli a
szakmai felkészültséget, s hogy felelősségteljesen kell tudnunk dönteni az
adott helyzetben és időben.
Hantos Martina és Tóth Patrícia
5/13. osztály gyakorló ápolós tanulók
Egészségügyi képzésünket bemutató
rovatunkat egy különleges írással zárjuk.
Eddig arról olvashattak, hogy milyennek
ítélik meg a szakmát oktató tanárok és a
szakmában tanuló diákok a Kossuthban
folyó egészségügyi szakképzést. A legfontosabb azonban, kétségtelenül a gondozottak, maguk a betegek véleménye
arról, milyen munkát végeznek a kossuthos egészségügyisek legfontosabb
gyakorlati helyükön, a kórházban. A
tanévnyitó ünnepség üde színfoltja volt,
amikor Igazgatónő örömmel tett eleget
egy kérésnek, hogy az iskola közössége
előtt dicsérjen meg néhány végzős egészségügyis tanulót a nyári gyakorlaton tanúsított lelkiismeretes és odaadó munkájáért. A levél, amelyet itt megjelentetünk,
magáért beszél.
„Tisztelt Igazgató Nő!
Alulírott, azzal a kéréssel fordulok a Gimnázium vezetőségéhez, hogy Fodor Zsuzsanna,
Simon Ádám Balázs, Csepregi Annamária,
Lukács Vivien, Tömör Bernadett nevű tanulókat a tanévnyitó ünnepélyen szóbeli dicséretben
részesíteni szíveskedjenek. Indoklásként előadom, hogy június-július hónapban 26 napot
töltöttem az Újhelyi Kórház 1-es, 2-es belgyógyászati, valamint intenzív osztályán. Volt
alkalmam megfigyelni nevezett tanulókat a
nyári gyakorlatuk teljesítése közben. Előttem,
mint kívülálló előtt jelesre vizsgáztak, megérdemelnek egy dicséretet. Kérésem megismételve,
annak kedvező teljesítésében bízva, az új tanévhez minden dolgozónak jó egészséget kívánok.
Nyíri, 2018. aug. 30.
Tisztelettel:
Czikó Lászlóné
nyugdíjas pedagógus”

Biztonságos Internet Nap
Az internet a számítógépek egész világra kiterjedő
hálózata. Az egyik legtöbb lehetőséget nyújtó találmány évtizedek óta. Napjainkban 3,8 milliárd ember
internetezik, közülük 2,9 milliárd ember használ aktívan valamilyen közösségi oldalt. Az internet olyan
gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó

számadat pár hónap alatt elavul. Napjainkban a gyerekek egyre korábban kezdik el használni az internetet és
a modern technológiákat. Ők már nem is éltek olyan
világban, amelyikben az internet, a számítógépek,
tabletek és okostelefonok nem léteztek. Ügyesen maszatolnak a pici ujjak az érintőképernyőkön, a nagyobb
gyerekek pedig rendszergazdát megszégyenítő jártassággal kezelik az otthoni gépparkot, de nem biztos,
hogy tisztában vannak a világháló lehetséges veszélyeivel is. Lassan hagyománnyá válik a világban, hogy
minden év 2. hónapjának, 2. hetének, 2. napján van a
Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day). Ebből
az alkalomból az idén is előadást tartottam iskolánk 9.
évfolyamos tanulói számára. Az előadás során olyan
témákat érintettem, melyek a mindennapi életünk részei. Ilyen többek között a személyes adatok védelme,
az online zaklatás, a netikett, az internet függőség, a
sextign és a webes identitás. A tanulók számára kisfilmekkel tettem érthetőbbé, hogy az internethasználat
során mire érdemes odafigyelniük. Reméljük, hogy ez
az alkalom is hozzásegítette a tanulókat ahhoz, hogy
tudatos felhasználókká váljanak.

Biacsko István tanár úr

Magyarországon a daganatos betegségek a vezető halálokok között
szerepelnek. Ezen betegségek megelőzésére nagy hangsúlyt kell
fektetnünk. Február 4-én, a Rákellenes világnap alkalmából, iskolánk prevenciós előadást szervezett a diákok részére. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztályának egészségnevelője, Maszkályné Bocsi Dóra a szűrővizsgálatok fontosságáról beszélt, kiemelve az egészségtudatos magatartás jelentőségét a megelőzésben. Az előadó hangsúlyozta a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságát, amiknek szerepe van a
betegségek korai felismerésében. Az újszülöttkori szűrővizsgálatokról, a fogászati szűrővizsgálatról, a tüdő vizsgálatáról, a magas vérnyomásról, a méhnyakrák szűrésről és az önvizsgálat területeiről is
tudhattak meg információkat a résztvevő diákok.
Ezeken kívül az életmóddal kapcsolatos döntéseinkről is szó esett.
Az előadás után lehetőség
volt a kérdések felvetésére, megbeszélésére is. A
diákok visszajelzései alapján nagyon hasznos volt ez
a rendezvény.
Köszönjük az előadó munkáját!
Bekéné Zelencz Katalin
szaktanár
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