A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája iskolaújságja
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Szakmák éjszakája a Kossuthban
Miért is jó ezen az éjszakán részt venni? Először is diákként bemutathatják tanulóink, mit
is tanultak a szakgimnázium és a szakközépiskola különböző képzéseiben. Másodszor, jó
hangulatot
teremtve
segíthetnek eldönteni a
hozzánk érkező általános iskolásoknak, mely
szakma lehet számukra
a továbbtanulás választásakor elképzelhető és
megtanulható. Harmadszor pedig, résztvevőként egy jó hangulatú,
érdekes,
eseménydús
este részesei lehetnek.
Ebben
a
tanévben
2019.04.12.-én rendezték meg országszerte a
Szakmák éjszakáját,
amibe - immár harmadik alkalommal - mi is
bekapcsolódtunk. Lehetőséget biztosítottunk a
vidéki és a városi diákoknak és kísérő pedagógusainak, hogy közelebbről
megismerjék
iskolánkat, és az itt folyó szakmai munkába is
bepillantást nyerhessenek. Ez az éjszaka a
szakmák gyakorlati részét tárta fel, mindazt,
amit egy nyílt nap keretében nem lehet 45 percben teljes egészében
bemutatni. Itt órák álltak
erre a rendelkezésünkre.
Az egészségügyi ágaza-

ton tanulók megtaníthatták az érdeklődőknek,
hogyan kell újraéleszteni, sebet ellátni, vérnyo-

mást, vércukrot mérni,
vért venni. Miért is jó,
ha ismerjük szívünk
munkáját, hogyan tudunk tudatosan odafigyelni az egészségünkre, mit is jelent a terhelés és a pihenés a szívnek. A biológia szaktantermünkben még boncolásra is sor került, ahol
lehetőség volt közelről
megszemlélni egy állat
szívét, megnézni milyen

is egy zsebes billentyű!
A szociális ágazathoz
kapcsolódva pedig a
gondozási alapfeladatokat lehetett elsajátítani.
A rendészeti képzésből
bemutatásra került az
elhárítás, védelem, és a
védőeszköz, védőruha
használata. A logisztika
iránt érdeklődők ajándékokat készíthettek, és
megtervezhették annak
útját. Megtudhatták, mi
is az a szállítólevél, ho-

gyan kell útiköltséget
számolni, és mi a különbség a bruttó és a nettó ár
között.
A turizmus számos lehetőséget nyújthat a kikapcsolódásra. Ezt bizonyították
be kollégáink és a turisztikai ágazaton tanuló diákjaink. Megtanulhatták a
látogatók, hogyan kell
utazást szervezni, megismerni a világörökség részeit, Magyarország nevezetességeit. A turizmus
nem csak barangolást tesz
lehetővé, hanem lehetősé-

get nyújt arra is, hogy a
rendezvényszervezés
alapjai is napvilágra kerülhessenek. Mindezt ki is
lehetett próbálni. Szárnyalhatott a látogatók
képzelete, hogyan is lehet
egy fantasztikus asztalt
megteríteni, milyen módon lehet variálni a rendelkezésre álló kellékekből a hangulatteremtés
módjait. Hogy készüljön
el az asztal egy szülinapra, egy Mikulás – partyra
vagy tengerparti randevúra. Ha rendezvényszervezés és asztalterítés, akkor
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a tálalás is napirendre kerül. Hogyan kell szervírozni, hogyan kell italt tölteni,
mindezt ezen az éjszakán
meg is figyelhették és ki is
próbálhatták a hozzánk
ellátogatók.
Úgy gondolom, egy sikeres estén vagyunk túl. A
diákjaink jól vizsgáztak,
méltóképpen mutatták be a
választott
szakmájukat.
Mindez azt bizonyítja,
hogy jó tanáraik vannak!
Köszönet illeti a rendezvény előkészítésében és
lebonyolításában
részt
vett minden kollégát és
diákot!
Poroszkáné Jeszenszki Beáta
gyakorlati oktatásvezető
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„Könyves vakrandi” az iskolai könyvtárunkban
Iskolaújságunk előző számában már
beszámoltunk arról, hogy könyvtárosunk milyen érdekes programokat talál
ki az olvasás népszerűsítésére, mennyi
trükköt vet be, hogy tanulóink ne csak
az okos telefonjukat nyomogassák,
hanem vegyenek kezükbe egy –egy jó
könyvet, és szeressék meg az olvasást.
Egy ilyen rendezvény volt az ún.
„könyves vakrandi”, amiről először az
ötletgazda, Müllerné Gulya Márta tanárnő írt cikket a Kossuth Hírlapnak,
amit 2 tanulói beszámoló követ, amiből kiderül, mennyire volt sikeres számukra ez a nem szokványos randevú a
könyvekkel.
Elgondolkodtál már azon, hogy milyen
szempontok szerint szoktál olvasnivalót választani? Mi befolyásol, amikor
kiválasztod az éppen aktuális regényt,
novellát, verset a kikapcsolódáshoz,
szórakozáshoz?
Gyakran ajánlanak könyveket az ismerősök, barátok. Néha azért választunk
olvasnivalót, mert tudni szeretnénk,
miért tetszett az ismerősünknek az
adott könyv. Vagy miért nem tetszett.
Néha kötelező olvasmányt kell olvasni,
ilyenkor nem teljesen szabad akaratunkból vesszük kézbe a regényt, de
azért ebben az esetben sem szabad
előítélettel kezdeni az olvasást! Jobb,
ha adunk egy esélyt az írónak, hogy
meggyőzzön minket.
Ideális esetben bemerészkedünk a
könyvtárba, rászánjuk az időt, hogy a
polcok között bogarásszunk, keresgéljünk. Levesszük a könyvet, belelapozunk, visszatesszük, másikat veszünk
le, aztán egyszer csak kezünkbe akad
egy könyv, amelyről érezzük, hogy ez
lesz az igazi. Ezt el kell olvasnunk!
Miért is? Mert érdekes a címe. Úgy
érzem, megszólított. Szép a borítója, a
mérete is alkalmas, a színei a hangulatomhoz illenek. Jó a tapintása. Választottam, pedig még nem nagyon sejtem,
miről is van szó benne, milyen tartalmat rejteget.
Ne ítéljünk a borító alapján! Másképpen is lehet választani! Erre találtuk ki

a „könyves vakrandit”. Az utóbbi
években a Valentin-nap környékén egy
hétig játékot ajánlunk az iskolai
könyvárban. A könyvtáros csomagolópapírba burkolja a könyveket, így
azoknak nem látszik a címe, szerzője, a
borító színe. Csak a szürke vagy szí-

rejtőzködő könyvek az iskolai könyvtárunkban! Legyen sikeres a könyves
vakrandid! Találkozz egy kitűnő olvasmánnyal!
Müllerné Gulya Márta
könyvtáros tanár

nes, semleges csomagoló. De rajta
azért olvasható 1-2 mondat a könyv
tartalmáról, egy kis csábítás, egy kis
tájékoztatás arról, mit is tartogat a
könyv a számunkra. Nincs zavaró,
befolyásoló külső körülmény, amely
lebeszélne vagy rábeszélne minket egy
-egy mű elolvasására. És ott a meglepetés! Ha kiválasztottad a könyvet a
leírás alapján, akkor már kibonthatod
a csomagot, és szembesülhetsz azzal,
valóban el akarod-e olvasni az eddig
inkognitóban rejtőzködő regényt, verset, drámát, novellát, útleírást, történelmi regényt. És kölcsönözheted, és
megígéred a könyvtárosnak, hogy amikor visszahozod a könyvet, elmondod a
véleményedet, értékeled a választás
sikerességét. Ráadásul a könyvtárostól
kapsz egy origami szívecske könyvjelzőt, hogy el ne tévedj olvasás közben.
Nincs mit tenni! Olvasni kell! Február
18-tól 22-ig várnak az inkognitóban

Az iskola könyvtára Valentin-nap alkalmából „könyves vakrandit” szervezett.
A lényege az volt, hogy különböző
könyvek voltak becsomagolva, amiből
választani lehetett egy-egy részlet alapján. Én is részt vettem ezen, és Jojo
Moyes: Mielőtt megismertelek c. könyvét sikerült kiválasztanom. A könyv
röviden arról szól, hogy Louisa Clark
egy 35 éves férfi gondozója lesz, akimiután egy motorbalesetben teljesen
lebénult- depressziósan és mogorván
egy kerekesszékben tölti mindennapjait.
Will Traynor gyűlöli az életét és öngyilkos akar lenni. Egy nap alatt elvesztett
mindent, vissza kellett térnie szülővárosába és a szülei még egy új gondozót
is felvettek hozzá anélkül, hogy kikérték
volna a véleményét. Lou elviselhetetlenül cserfes, idegesítően optimista és
borzalmasan felszínes. Lou-nál és Willnél különbözőbb két embert keresve
sem lehetne találni. Vajon képesek lesznek –e elviselni egymást és a másik kedvéért újraértékelni mindazt, amit eddig
gondoltak a világról? Vajon sikerül –e a
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lánynak Will-t eltéríteni attól a szándékától, hogy eldobja magától az életét? A
választ a könyv elárulja. Egyszerre okozhat mosolygást, nevetést és sírást. Mindenki figyelmébe ajánlom! (Egyébként a
könyv alapján film is készült ugyanilyen
címmel. Érdemes azt is megtekinteni.)
Márton Alexandra
10. C osztályos tanuló

A „könyves vakrandi” számomra
nagyon új és érdekes dolog volt. Izgalmasabbá tette az, hogy a könyveknek
nem láttuk a borítójukat. A könyveket
csak egy tömör összefoglalás alapján
választottuk ki. Én a Le a csajokkal!
című könyvet választottam. A fehérvári írónő, Sohonyai Edit, humorral és
néha komolysággal ír arról, hogy ha
valakit régóta ismerünk, akkor abba a
hibába eshetünk –e, mint Tomi, a
főszereplő. Tomi és Böbe óvodás koruk
óta ismerik egymást, azóta barátok.
Egy buliban jön be a „csavar”: Tomi
rádöbben arra, hogy úgy kedveli Böbét,
mint egy lányt és nem csak, mint egy
„ezeréves” játszótársat. De vajon Böbe
is viszonozza –e az érzelmeit? Megbocsát –e Tominak, aki sokszor megbántotta őt a büszkesége miatt? Ha elolvasod a könyvet, megtudhatod ezekre a
választ. Engem ez a könyv a humorral
fogott meg, és azzal, hogy a saját kor-

osztályomból való fiatalokról szól.
Mindenkinek ajánlani tudom, aki egy
nem mindennapi „Love story”-ra vágyik.
Hadari Barbara
9.B osztályos tanuló

A közelmúlt sportos sikereiből
Rákóczi-emlékfutás
A hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola a Rákóczi-emlékév
kapcsán emlékfutást szervezett Borsiból
Hajdúsámsonba (164 km). Útjuk Sátoraljaújhelyt is érintette. Iskolánk 14 tanulója március 26-án a város területén
kísérőként csatlakozott a váltótagokhoz,
hogy ezáltal biztassuk, segítsük őket a
kitűzött cél teljesítésében.

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny
A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség
közösen helyi (kirendeltség) szintű interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt hirdetett meg, amelyre iskolánk is
benevezett. 2019. március 19-én zajlott
le az első, területi forduló, amelyen
iskolánk I. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Dandás Máté, Fedor Zsófia, Preszoly Boglárka és Szabó Gábor 9. b
osztályos tanulók voltak. Ők képviselték
régiónkat a megyei döntőn, amit Varbón, április 4-én rendeztek meg. Ott az
előkelő 4. helyen végeztek diákjaink.
Kossuth Staféta
Április 13-án rendezték a Sátoraljaújhely
és Sárospatak közötti futóversenyt, a
Kossuth Stafétát, amelyen rendkívül
eredményesen szerepeltek tanulóink.
Valamennyi indulónk dobogón állt!
Egyéni U17 kategóriában Dienes Tamás

9.b osztályos tanulónk I. helyezést ért
el. Ugyancsak a dobogó legfelső fokára
állhattak csapat U17 kategóriában Furik
Ákos, Mahalek Dominik, Orosz Máté és
Zubik Áron, 10. b osztályos tanulók,
míg a Csizmár Henrik (9.d), Fedor Zsófia és Szabó Gábor (9.b) alkotta csapat
III. helyezést ért el. Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekhez és további
szép sikereket kívánunk nekik!
Sáfrányosné Naár Mariann
tanárnő
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Variációk egy témára - Fenntarthatósági témahét iskolánkban

A korábbi évekhez hasonlóan idén is bekapcsolódtunk a
Fenntarthatósági témahét országos kampányába. Iskolánk 2 földrajz szakos tanára, Géczi István és Zámné
Sivák Andrea érdekes és színvonalas előadást tartottak a
tanulóinknak erről a témáról. A Kossuth Hírlap szerkesztősége felkérte az előadókat, foglalják össze lapunknak
erről a gondolataikat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a
2018/2019. tanév rendjéről szóló rendeletében idén negyedik alkalommal, 2019. március 18–22. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet.
A fenntarthatóság eszméje egyre inkább áthatja életünket. Egyre
többen és egyre gyakrabban beszélnek a FENNTARTHATÓSÁGról. De mit is jelent valójában a kifejezés és miért fontos,
hogy foglalkozzunk vele?
A fenntarthatóság fogalma 1987-ben indult útjára, amikor az
ENSZ a fenntartható fejlődést – melyet azóta leegyszerűsítve fenntarthatóságnak is nevezünk – a következőképpen definiálta: fejlődés, amely „anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját igényeik kielégítésére”.

Azaz fenntartható például az a fejlődés, melynek során nem használunk fel minden, korlátosan hozzáférhető nyersanyagot vagy nem
szennyezzük be visszafordíthatatlanul vizeinket.
A fenntarthatóság lényege olyan eszközök és megoldások megtalálása és alkalmazása, amelyekkel a társadalom és a környezet
egyaránt jól jár, és amelyek révén évtizedek múlva is összhangban
élhetünk a környezetünkkel.
A fenntarthatóság összetett jelenség: egyrészt tényszerűséget és tudományosságot várunk el tőle, másrészt a fenntarthatóság maga cse-

lekvésre – leginkább szokásaink megváltoztatására –szólít fel, és
így gyakorlati szerepe is meghatározó. A fenntarthatóság mindazon fogalmakat és tevékenységeket magában foglalja, amelyek
lehetővé teszik, hogy a Földön az élet évtizedek múlva is a maihoz
hasonló lehessen.
Bár sokak számára a fenntarthatóság egyenértékű a környezetvédelemmel, a fogalom nem korlátozható csupán a környezeti problé-

I. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

Oldal 5

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” jelmondat szellemében zajlottak. Tanulóink kiscsoportjai olyan, helyben –
településen, iskolában, otthon – megvalósítható ötleteket gyűjtöttek össze energiahatékonyság és takarékosság, hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, helyi élelmiszertermelés és tudatos vásárlóvá válás valamint élelmiszerpazarlás és környezetszennyezés kiküszöbölése témakörökben, amik segítségével – kis akarattal - képesek tenni a közvetlen élettereikért, közösségeikért,
önmagukért. A programokhoz kapcsolódva a Testnevelés
munkaközösség tagjai diákcsoportokkal karöltve tisztították

mákra, a természeti környezet megőrzésére. A gyakorlatban a
fenntartható jövő csak a gazdasági, a társadalmi és a környezeti
érdekek harmonizálásával valósítható meg.
Iskolánkban 2016 óta minden évben megrendezésre került a
Fenntarthatósági Témahét. Az idei témahét keretében tartott előadásommal – Csodálatos Zemplén – a helyi közösségünk fenntarthatóságának lehetséges természeti-környezeti, társadalmi adottságaira és az ezekre építhető gazdasági lehetőségeire igyekeztem
felhívni diákjaink figyelmét. Célunk, hogy a diákok figyelmét koncentráltan ráirányítsuk a helyi értékekre, adottságokra, mert a
fenntarthatóság csak ezen alapokon teremthető meg, szemben a
globális mintákkal.
Földrajzi helyzetünkből adódóan rengeteg adottsággal, a fiatalság
által is felfedezendő értékkel rendelkezünk, amelyek a jövő biztos
alapjai lehetnek. A mi kötelességünk ezeket bemutatni és biztosítani a lehetőséget, hogy kreativitásukkal élve újra és újra értéket,
biztos megélhetést tudjanak teremteni adottságainkból.
Géczi István
tanár úr
Intézményünk kiemelten fontosnak tartja a tanulók környezeti
nevelését, ezért is kapcsolódik be a kezdetektől a
„Fenntarthatósági témahét” országos programsorozatába. Idén
március 18. és 22. között diákjaink többféle előadás, beszélgetés és tevékenység során érezhették át a környezettudatos
szemléletmód kialakításának fontosságát. Az előadásokon „A
geoszférák környezeti problémáiról” és „Zemplén megőrzendő természeti értékeiről” hallhattak elgondolkodtató, értékes és
cselekvésre késztető információkat. A kötetlen beszélgetések a

meg az eldobált szeméttől a gimnázium környékét és a városi
park területét. Bízunk benne, hogy az intézményünkben évről
évre megrendezett témahetek érzékennyé teszik diákjainkat a
környezeti válság problémáira, és hozzájárulnak ahhoz, hogy
egész életükben cselekvő módon szolgálják a fenntarthatóság
ügyét.
Zámné Sivák Andrea
tanárnő
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Ápolás hete a Kossuthban
Már harmadik éve rendezi meg az egészségügyi munkaközösség az Ápolás hete rendezvényt a ma ápolóinak
Magyarország első főápolónője, Kossuth Zsuzsanna emléke előtt tisztelegve. Az idén február utolsó hetében
került sor erre az eseménysorozatra. A munkaközösség
sokszínű programmal készült, minden napra akadt valamilyen esemény.
A hét ágyazási versennyel indult. Február 25-én iskolánk

egészségügyi szakgimnáziumos és szociális gondozós
tanulói párban mérték össze ügyességüket. Az ágyazásnál
számított a precizitás ás az idő is. Másnap külső, meghívott
előadók tartottak drogprevenciót iskolánk kilencedikes és tizedikes tanulóinak. A 4. és 5. órában prezentációkkal és
kisfilmekkel színesített, nagyon tanulságos beszámolókat
hallottunk Dr. Kovács Zoltántól a droghasználat és
drogterjesztés jogi következményeiről és Zsebeházi Ferenctől a kábítószereknek az egész emberre, a személyiségre és az egészségre gyakorolt negatív hatásairól, ami
sokszor sajnos a halálhoz vezet. Az előadótól autentikusabb személyt nem is lehetett volna találni, ugyanis ő
maga is éveken át drogfüggő és terjesztő is volt. Szívbe

markoló és megdöbbentő is volt hallgatni őszinte vallomását életének eme szörnyű időszakáról. Reméljük története mementóként szolgált a hallgatóság számára!
Szerdán volt az esszéíró pályázat leadási határideje. Híres
magyar sebészek élete és munkássága címmel hirdettük meg a
pályázatot, amelyre 13 pályamunka érkezett.
Csütörtökön játékos vetélkedőre került sor, amelyre 3 fős
csapatok jelentkezhettek. Szakmával kapcsolatos, de az
ügyességet is megkívánó feladatokat kellett végrehajtaniuk a diákoknak. (Pl. vakon pelenkázás, sebkötözés, stb.)
Az ápolás hetét pénteken a Kossuth Zsuzsanna emlékműsor zárta, amelyről a Zemplén televízió is tudósított.
Először Bekéné Zelencz Katalin, egészségügyi szaktanár
méltatta Kossuth Zsuzsannát, aki példaként áll a mai kor
embere előtt is. Korának hőse volt, aki megérezte, felismerte, látta, hogy szükség van rá, aki képes volt arra,

hogy feltétel nélkül szolgáljon, segítsen. Majd a főápolónő életével párhuzamot keresve kérdéseket fogalmazott
meg, amik a mai kor ápolójában mindennapi munkája
során felmerülhetnek.
A megemlékezés után ünnepélyes eredményhirdetésre került
sor. A díjakat Poroszkáné Jeszenszki Beáta gyakorlati
oktatásvezető és Pandák Andrea egészségügyi szakoktató
adták át.
Az ágyazási verseny eredményei a következőképpen
alakultak:
III. helyezett lett: a Lebó Fanni és Kóró Viola páros, mindketten a 9.d osztály tanulói.
Megosztott II. helyezést ért el 2 páros: Csűrös Veronika és
Tógyer Miranda 10.c, valamint Csombók Valéria és Derczó
Viktória 12. c osztályos tanulók.
A győzelmet jelentő I. helyezést a Balogh Júlia és Csendi
Mónika páros érdemelte ki a 10.d osztályból.
Az esszéíró pályázatra a legjobb munkákat az alábbi
tanulók írták:
III. helyezett lett: Csűrös Veronika 10.c osztályos tanuló.
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II. helyezést ért el: Garanyi Dominika, szintén a 10.c osztályból. A győztes pályamunkát Csombók Valéria 12.c osztályos tanuló írta. Különdíjat érdemelt ki: Kovács Nikoletta
12.c osztályos tanuló.
A játékos vetélkedő eredményei:
III. helyezést ért el: a Tündérvirágok csapata A csapat
tagjai: Kolozsvári Ágnes, Kovács Nikoletta és Kóró Izabella, a 12.c osztály tanulói.
II. helyen végzett: a Töltött káposzta fantázianévre hallgató csapat. Csapattagok: Csepregi Annamária, Lukács
Vivien, Szabó Eszter, szintén a 12.c osztályból.
Az I. helyezést a Csipet csapat szerezte meg. A csapat
tagjai: Eszenyi Enikő, Leskó Kinga és Dienes Tamás 9.b
osztályos tanulók
Az általános iskolások részére „Életmód kaland” elnevezésű internetes vetélkedőt hirdetett az egészségügyi
munkaközösség, melyen 25 általános iskolai csapat vett
részt.
III. helyezett lett: a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Jókai Mór Tagintézményének „Plaboy Nyuszik” nevű
csapata
II. helyezést ért el: a Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium ”Roses”
csapata
I. helyen végzett: a pálházi Hegyközi Általános Iskola
„Hajrá Lányok csapata”
Eredményeikhez gratulálunk, a felkészítő és támogató
tanárok munkáját köszönjük!
Nemcsak az „Ápolás hete” kapcsán megrendezett versenyek eredményhirdetése történt meg az ünnepségen, hanem egyéb díjak és oklevelek is kiosztásra kerültek.
Ugyanis az egészségügyi munkaközösség-Kossuth Zsuzsannára emlékezve-szeretné elismerni az egészségügyi
szakképzésben kiemelkedően teljesítő fiatalok szakmai és
közösségi munkáját, segítőkészségét, emberségét, ezért
díjakat alapított, hogy ezekkel is megerősítse a fiatalokat
a hivatástudatukban, buzdítsa őket a közösségért végzett
szolgálatra, önkéntességre. A díjakat intézményünk igazgatója, Tiszolci Józsefné adta át.
A Kossuth Zsuzsanna osztály címet és a vele járó ku-
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pát az az osztály kaphatja meg, akik az egészségügyi szakképzésben évek óta szorgalmasan tevékenykednek, a
munkájukkal segítik a közösség épülését. Ebben az évben az 5/13 gyakorló ápoló osztály tagjai vehették át az elismerést, szorgalmunkért, közösségért végzett munkájukért. Az osztályban tanuló diákok évek óta részt vesznek
az idős és a beteg emberek gondozásában, ápolásában,
karácsonyi és adventi műsorokkal, vetélkedőkkel tették
színesebbé az idősek, betegek napjait, részt vettek a karitatív akciókban, az egészségügyi munkaközösség által
szervezett programokban is. Alsóbb éves társaik számára
példák lehetnek szorgalmukkal, lelkiismeretes gyakorlati
munkájukkal, kedvességükkel, udvarias magatartásukkal.
A Kossuth Zsuzsanna elismerő oklevelet azok a diákok kaphatják, akik az egészségügyi szakképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak: tanulmányi munkájukkal, szorgalmukkal, a gyakorlati képzésben nyújtott teljesítményükkel, a közösségért végzett munkájukkal példaképül szolgálhatnak tanulótársaik számára.
Ebben az évben a következő diákok vehették át ezt az
elismerést: Tömör Bernadett, Lukács Vivien és Szabó Eszter
12.c osztályos tanulók a kórházi gyakorlaton végzett kiemelkedő munkájukért,
Kolozsvári Ágnes 12.c osztályos tanuló példamutató szorgalmáért és a közösségért végzett munkájáért,
Kovács Nikoletta szintén 12.c osztályos tanuló, a közösségért végzett munkájáért,
Csűrös Veronika 10.c osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért és szorgalmáért, valamint a közösségért végzett munkájáért,
Márton Alexandra, szintén a 10.c osztály tagja, a gyakorlati
órákon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért,
Csendi Mónika, 10.d osztályos tanuló, a külső gyakorlaton
végzett kiemelkedő munkájáért és példamutató magatartásáért, valamint
Eszenyi Enikő, 9. b osztályos tanuló példamutató szorgalmáért és tanulmányi eredményéért.
A Kossuth Zsuzsanna emlékérmet, mely intézményünk
legmagasabb kitüntetése az egészségügyi szakképzésben, azok a
diákok kaphatják meg, akik a közösségért legtöbbet tevé-
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kenykedtek, akik magatartásukkal, segítőkészségükkel társaik számára példák lehetnek. Ezzel a díjjal az a célunk,
hogy erősítsük tanulóinkban az ápolói hivatástudatot, és
elismerjük kiemelkedő munkájukat.
Az emlékérmet idén a következő diákok vehették át: Kálmán Eszter és Tóth Patrícia, mindketten gyakorló ápolós tanulók
az 5/13.osztályból.
47 éve folyik egészségügyi szakképzés iskolánkban. Ez idő
alatt több száz egészségügyi dolgozót képeztünk. Az intézményünk biztosította a képzés elméleti hátterét, és a szaktantermekben az ápolási tevékenységeket gyakorolhatták a
diákok. Városunk kórházának osztályain tudták tanulóink
gyakorlati és elméleti tudásukat mélyebben elsajátítani. Az
iskola szakmai közössége az iskola vezetésével egyetértésben úgy döntött, hogy ünnepélyes keretek között szeretné

egy edénybe. A feladatok teljesítése sikeres lett, mert I.
helyezést értünk el. Ennek nagyon örültünk, mivel még
csak első évesek vagyunk. Az eredményhirdetésen még
elismerő oklevelet is kaptam a példamutató szorgalmamért
és a szakmai tanulmányi eredményeimért. Mindezek még
jobban ösztönöznek arra, hogy a jövőben is ilyen szorgalommal és kitartással tanuljak a választott pályámon.
ezt a hosszú együttműködést megköszönni az Erzsébet
kórháznak. Az Ápolás hetét záró ünnepségen került sor az
Elismerő oklevél átadására, melyet intézményünk a legrégebbi stratégiai partnerünknek, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház osztályainak adományozott a gyakorlati oktatásban
végzett kiemelkedő munkájáért.
Ezzel ért véget az ünnepélyes megemlékezés, amit a
Zemplén televízió munkatársai által készített riportok tettek teljessé.
Cikkünk zárásaként az ápolás hetén díjazott tanulóink beszámolóit olvashatják.
Bekéné Zelencz Katalin és
Biacsko Istvánné tanárnő
Egy kilencedikes egészségügyi szakgimnazista tanuló vagyok. Az ápolás hete alkalmával lehetőségem volt két osztálytársammal, Kingával és Tamással részt venni egy
ügyességi versenyen. Ez a verseny 4 feladatból állt. Az első
feladatban orvosi köpenyt kellett felvenni és a túloldalra
érve átadni a köpenyt a csapattársunknak, aki tovább vitte
azt a következőnek. Ezután bekötött szemmel kellett szakszerűen kisbabát bepelenkázni. A következő feladat az
volt, hogy egy fecskendő segítségével vizet kellett átjuttatni egy másik üvegbe. Az utolsó feladat az volt, hogy orvosi
csipesz használatával ping-pong labdákat kellett áthelyezni

Eszenyi Enikő
9. b osztályos tanuló
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Az ápolás hete elég sokat jelentett számomra, hiszen szerintem fontos, hogy akik az egészségügyi képzésben tanulnak, fejlesszék a tudásukat és megmérettessék magukat.
Az ápolás hetének első napján egy ágyazási versenyen vettem részt, ahol az osztálytársammal 2. helyezést értünk el.
Az ápolásban nagyon fontos a pontos ágyazás, hiszen ezzel is hozzájárulunk a beteg egészségéhez, hogy ne alakuljon ki felfekvés és kényelmesen érezze magát a kórházban
töltött ideje alatt. Majd beneveztem az esszépályázatba,
ahol egy általunk választott sebészről kellett esszét írni.
Próbáltam olyan sebészt választani, aki nagyon közel áll az
ápoláshoz, hiszen ő találta fel a fertőtlenítést. Ezzel a pá-

lyázattal sikerült 3. helyezést elérnem. Az ápolási hét alatt
különböző előadásokat is meghallgathattunk. Majd végül a
hét egy ünnepi műsorral záródott, amiben én is szerepeltem. Megemlékeztünk Kossuth Zsuzsannáról és a diákok
oklevélben és dicséretekben részesültek. Személy szerint
én több oklevelet is kaptam, a versenyeken való helyezésekért és még külön is, példás magaviseletemért és jó tanulmányi eredményeimért is kaptam oklevelet. Mindez nagyon motivál a jövőben, hiszen mindig jó érzéssel tölt el,
ha elismerik a munkámat.
Csűrös Veronika
10. C osztályos tanuló

Eredményes Rotary verseny
Minden évben megrendezésre kerül a Rotary városi idegen nyelvi verseny, ahol iskolánk legjobbjai közül azok,
akik még nem rendelkeznek
Középfokú
„C”
típusú
nyelvvizsgával, mérik össze
tudásukat angol és német
nyelvből a város többi iskolájának tanulóival. Az iskolai
fordulóban írásban, a továbbjutó diákok pedig a döntőben egy
független, a Rotary által delegált zsűri előtt először írásban, aztán
szóban adnak számot nyelvi ismereteikről.
Mindig komoly felkészülés előzi meg a vetélkedőt, hiszen e rangos eseményen, ahol elsősorban iskolánkat képviseljük, a nyeremények is nagyon csábítóak. A nyertesek komoly pénzösszeget
(15 000 Ft-ot) kapnak, ami segítséget jelenthet a későbbi nyelvvizsgadíj befizetéséhez is.
Ebben a tanévben 2019. április 10-én került megrendezésre a
Rotary Club szervezésében a városi idegen nyelvi verseny döntője. Iskolánk diákjai ebben az évben is nagyszerűen szerepeltek.
Német nyelvből Stumpf Balázs 12.B osztályos tanuló (tanára:
Törökné Skinti Gabriella) I. helyezést, angolból Csongrádi Anikó 10.B osztályos tanuló (tanára: Timkó Erzsébet) III. helyezést
ért el. Ezúton is gratulálunk sikeres teljesítményükhöz!
Az alábbiakban Stumpf Balázs 12. B osztályos tanuló élménybeszámolóját olvashatjátok.
Törökné Skinti Gabriella
tanárnő
A német nyelvet nagyon szeretem, mindig nagy szorgalommal tanultam.
Az iskolában és az iskolán kívül is igyekszem minél többet foglalkozni
vele, német barátokat is szereztem, velük is gyakran beszélek, chatelek
németül.
A versenyre osztályfőnököm, Törökné Skinti Gabriella tanárnő nevezett
be. Az előző tanévben már volt egy sikertelen próbálkozásom, igaz, ezt

csak én értékeltem így. Tanárnő szerint az is szép eredmény volt, hogy
sikeres írásbelivel bejutottam a döntőbe. Ott azonban teljesen megijedtem,
elbátortalanodtam, és nem tudtam megfelelően teljesíteni. Ebben a tanévben
szerettem volna bizonyítani. Tanárnővel hétről-hétre készültünk intenzíven
és mindig biztatott engem, hogy meg tudom nyerni a versenyt. Az írásbeli
fordulót a Kazinczy Ferenc Múzeumban rendezték meg. Amikor hozzákezdtem a teszt kitöltéséhez, bizony kicsit meg is ijedtem, mert egyáltalán
nem volt egyszerű. Aztán összeszedtem minden tudásomat és igyekeztem jól
megoldani. Izgatottan vártam az eredményt, és nagy örömömre elsőként
jutottam tovább. A verseny szóbeli döntőjét április 10-én rendezték meg a
Múzeumban. Egy kicsit most is izgultam, de sikerült gyorsan megnyugodni, hiszen úgy belelendültem a beszélgetésbe, hogy szinte megfeledkeztem
arról, hogy versenyen vagyok. Kötetlen beszélgetés során elsősorban a tanulmányaimról, a terveimről érdeklődtek. A zsűri nagyon segítőkész és kedves
volt. Az eredményhirdetést izgatottan vártam, és nagyon boldog voltam,
amikor a döntő győzteseként elhangzott a nevem! Sikerült! Ez a verseny
egy jó szintfelmérő volt számomra, ugyanis május-júniusban emelt érettségit
teszek német nyelvből és egyetemi tanulmányaimat is a német szakon szeretném folytatni. Nyáron lesz lehetőségem arra is, hogy egy hónapot kint
dolgozhassak Németországban, Obersulmban. A célom, hogy minél jobban
elsajátítsam a német nyelvet!
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Rákóczi vetélkedő
A Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület már 28. alkalommal
rendezte meg 2019. március 27-én II.
Rákóczi Ferenc születésnapjához
kapcsolódóan a Rákóczi-vetélkedőt.
A tavalyi évhez hasonlóan ismét iskolánkat kérték fel a verseny megszervezésére és lebonyolítására. Városunk önkormányzata segítséget
nyújtott ebben. A vetélkedő témája a
Rákóczi szabadságharc eseményeinek és a nagyságos fejedelem életének felelevenítése volt. A verseny
fővédnöke Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. volt.

A zsűri 5 főből állt, elnöke dr. Ringer
István, a PIM-Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója. A zsűri tagjai voltak : Stumpf Imre Jánosné, Dr.
Zvolenszky Gabriella, Kopasz József
és Komporday Levente A verseny
megkezdése előtt a Kazinczy utcán
található Rákóczi Ferenc emléktáblá-

jának koszorúzására került sor. Itt
rövid műsorral készültek a gimnázium tanulói. A versenyre a zempléni
térség, valamint a felvidéki általános

és középiskolák 5-8 és 9-10 évfolyamos tanulóiból álló 3 fős csapatok
jelentkezhettek. A versenyen 14 csapat (2 gimnáziumi, 12 általános iskolai csapat) mérte össze a tudását. A
tavalyi évhez képest 6 csapattal bővült a versenyen résztvevők száma. A

vetélkedőn változatos feladatokban
mérhették össze a versenyzők a felkészültségüket. Az első feladat egy
puzzle volt, II. Rákóczi Ferenc életének egy-egy jelenetét ábrázoló képdarabokat össze kellett illeszteni,
majd a hozzájuk tartozó kérdésekre
kellett válaszolni. A második feladatban a törökországi bujdosók min-

dennapjaira, szokásaira vonatkozóan
írtak levelet a tanulók. Utána a Rákóczi-emléktúra következett. A térképvázlaton megadott sorszámokat
és a megadott képek betűjelét kellett
a helyszínekhez rendelni és rövid
ismertetést írni a helyszínekhez.
Utolsó feladatként II. Rákóczi Ferenc Facebook profilja címmel prezentáció bemutatására került sor.
Előzetesen meghirdetett feladat volt,

amelyet otthon készítettek el a versenyzők a felkészülés során. A verseny rendkívül jó hangulatban telt. A
csapatok szépen felkészültek a megmérettetésre. Izgalmakból sem volt
hiány, mert nagyon szoros versenynek lehettünk tanúi. Amíg a zsűri
meghozta döntését, kuruc nótákkal
tettük még élményszerűbbé ezt a
napot. A vetélkedőn az alábbi csapatok szerezték meg a győzelmet. Középiskolás kategóriában az V. István
Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium csapata, míg általános iskolai
kategóriában a Petőfi Sándor Református Általános Iskola 1. számú csapata végeztek az I. helyen.
A verseny igen, de a rendezvény ezzel még nem ért véget.
Meglepetésként az Egyesület jutalom
kirándulást ajánlott fel a résztvevő
csapatoknak. A verseny fáradalmait
sárospataki várlátogatással pihenhették ki a diákok, melynek nagyon
örültek, hiszen sok új élményhez és
ismerethez jutottak.
Pudlajner Nóra és Ráczné Gócs Ivett
tanárnők
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Tanulmányi kirándulások Egerbe és Esztergomba
Iskolánkban mindig is fontosnak tartottuk és tartjuk is, a tanulmányi kirándulások szervezését. Kötetlenebb formában,
közvetlen élményekkel gazdagodva tanulhatnak diákjaink, nem formális módon. Kiemelt szerepet játszik a kirándulások szervezése az idegenforgalmi
munkaközösségben, hiszen a turizmus
lényege a különböző tájak, látványosságok felkeresése, megismerése. A turizmus világnapja alkalmából, év elején már
voltak „ifós” tanulóink szakmai kiránduláson a borturizmus fellegvárában, Tokajban. (Erről az eseményről a Kossuth
Hírlap is beszámolt.) Most, a szép tavasz
beköszöntével, újabb szakmai utat szervezett a munkaközösség, ezúttal a barokk fellegvárába, Egerbe. A kirándulás
célja az volt, hogy turisztikás tanulóink
ne csak a tankönyvekből ismerjék meg
az országos viszonylatban is jelentős
desztináció nevezetességeit és fő látványosságát, az Egri várat. Eközben játékos formában lehetőségük nyílt megtapasztalni, hogy milyen feladatai vannak
az idegenvezetőnek, programszervezőnek, animátornak. A kirándulás hangulatáról beszámolt lapunknak az egyik
résztvevő.
2019. április 4-én iskolánk idegenforgalmis
osztályai tanulmányi kiránduláson vettek részt.
Sátoraljaújhelyből indultunk vonattal, reggel 5.
48-kor, majd Egerben szálltunk le.
A helyszínen egy idegenvezetőt kapott a csoport,
aki első érdekességként elvezetett minket az
Egri várhoz. Ott 6 csapatra osztottak minket,
és vetélkedő formájában fedezhettük fel a vár
különböző helyszíneit és azok érdekességeit. A
feladatot három óra alatt lehetett teljesíteni.
Ezután a csoport pihenésként plázázni mehetett, majd második játékként a város felfedezése
és megismerése következett, ismét egy, az elsőhöz hasonló vetélkedővel. Erre másfél órát
kaptak a csapatok. A feladványokban különböző és érdekes, hol nehéz, hol pedig könnyű
kérdések varázsolták el a diákokat. A város
felfedezése és megismerése című feladatban térkép segítségével kalandozhattak a csapatok. A
sok hosszú feladat után a csoport közelebbről
tekinthette meg az óriás Dobó- szobrot és magát a Dobó- teret. Utána következett az eredményhirdetés, a nyertes csapatok jutalomban
(oklevél és ajándék) részesültek. Voltak olyan
csapatok, akik nem kaptak jutalmat, de ők se
lettek szomorúak, hiszen mégsem mentek haza
üres kézzel. Azokban a kezekben nagyon sok
élmény, tudás és tapasztalat halmozódott fel.
Hazaindulás előtt szabadprogramunk volt, és

még pizzát és üdítőt is kaptunk, amely a kirándulás mellett a legnagyobb öröm volt számunkra. A diákok nevében is elmondhatom,
hogy e tanulmányi kirándulásért nagyon sok
köszönet illeti a szervező illetve kísérő tanárokat. Reméljük, hogy még az előttünk álló években is lesznek ilyen szuper kirándulások.
Halgas Eszter
9.C osztályos tanuló

Április közepén újabb kirándulásra nyílt
lehetősége iskolánk „B” osztályainak. A
PIM Magyar Nyelv Múzeumával való
együttműködés keretében nyílt lehetősége iskolánk médiás tanulóinak ellátogatni
Esztergomba, ahol megismerkedtek a
Dunakanyar gyöngyszemének fő látnivalóival. Ezen kívül kiváló gyakorlási lehetőség volt a médiásoknak, hogy iskolánk Filmklubjának oszlopos tagjai még
interjút is készíthettek a Keresztény Múzeum tárlatvezetőjével a munkájáról.

Ennek a kirándulásnak a tapasztalatairól
tudósít az egyik tanuló.
Biacsko Istvánné tanárnő
2019. április 12-én részt vettem egy
tanulmányi kiránduláson, aminek az
úticélja Esztergom volt. A mi osztályunkon kívül a 9. b, a 10.b és a 12.b

osztályos tanulók vettek részt ezen az
eseményen. Először is, amikor a hosszú
buszozás után megérkeztünk Esztergomba, találkoztunk az idegenvezetővel, aki elkísért minket a Keresztény
Múzeumba. Ebben a múzeumban megtudtunk fontos dolgokat Jézus életéről
is, hiszen a legtöbb képen ő szerepelt,
de sok különböző információkkal is
gazdagodtunk. A múzeumlátogatás
végén megtudtuk azt is, hogy Kazinczy
Ferenc is járt Esztergomban, mégpedig
nem is egyszer. Ezután az idegenvezetőnk felvilágosított minket arról, hogy
mikor is épült a Bazilika, és milyen
múltja van. Miközben felsétáltunk a
Múzeumtól a Bazilikáig, az idegenvezető mesélt Balassi Bálintról és Vitéz
Jánosról is, akik Esztergomban munkálkodtak. Amikor felértünk a Bazilikához, kaptunk egy játékos feladatsort,
amit osztályonkét meg kellett oldani.
Ebben a feladatsorban kérdések voltak,
amik legfőképp a Bazilikát érintették.
Mivel gyönyörű helyen van ez az építmény, így alkalmam volt szép képeket

csinálni az építményről és a Dunára
néző panorámáról. Ezután hazafelé
menet betértünk Szentendrére is, ami
nincs messze Esztergomtól. Megérte a
kis kitérő, mert gyönyörű kis városka,
tele macskaköves utcákkal és a város
külső területén pedig ott kanyarog a
Duna. Én személy szerint nagyon élveztem ezt a kirándulást, mert sok információt megtudtam Esztergomról és
egyben a hangulat is jó volt, mind a
diákokkal, mind a tanárokkal.
Demeter Roland
11. b osztályos tanuló
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Mesélő képek
Sátoraljaújhely régen és ma

A helytörténeti szakkör „Mesélő képek” címmel kiállítást rendezett iskolánkban. A „Neves névtelenek” projekt
keretében ezzel a kiállítással Sátoraljaújhely helytörténetének egy szeletét mutatták be 1945 előtti képeslapok, fényképek segítségével. A helytörténeti szakkörös diákok (5 tanuló
a 9. c osztályból és szintén öten az 5/13 TÉ osztályból) saját
készítésű, a mai helyzetet bemutató fényképekkel hasonlították össze a régi képeslapokat városunk meghatározó épületeiről, szobrairól, tereiről. Eközben az egykori és mostani
funkciók, megjelenés, helyszín stb. változásait is felkutatták.
Az alábbiakban e kiállítás anyagából láthatnak ízelítőt.
Kőhalminé Bodnár Judit tanárnő
a helytörténeti szakkör vezetője

