A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája iskolaújságja
I. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

Ballagás a Kossuthban
2019. május 3-án 14.30-kor utoljára
szólt a csengő iskolánk végzősei számára. Elérkezett a várva várt esemény, a középiskolai ballagás. A hagyományokhoz híven virágokkal feldíszített osztályterem várta a ballagó
diákokat, de az egész iskola virágba
borult ezen a napon a tiszteletükre.
A ballagó osztályok felvonulása után
sor került az ünnepi műsorra, melyet
iskolánk igazgatójának, Tiszolci Józsefnének beszéde zárt. Ebben, többek között a végzős osztályok jellemzése is elhangzott.
A 12. A osztály osztályfőnöke Pudlajner Nóra tanárnő. Az osztály tanulói a hatosztályos rendszerű képzés
„utolsó mohikánjai”, akik az elmúlt
hat év során igazi közösséggé kovácsolódtak. Maradandó élményt nyújtott az egy hetes erdei iskola, az osztálykirándulások, az iskolai fordítottnap szervezése és lebonyolítása.
Mindannyian külön egyéniségek.
Vannak olyanok, akik humán területen nyújtanak kimagasló teljesítményt, mások reál tantárgyakban
jeleskednek. Több tanuló az idegen
nyelvekben nyújt dicséretre méltó
teljesítményt. Az osztályban 4 fő
rendelkezik középfokú komplex
nyelvvizsgával és 3 fő felsőfokú
komplex nyelvvizsgával, mindannyian angol nyelvből. Az osztály két
alkalommal nyerte el a megtisztelő
Kossuth-osztály címet, és idén a
Kossuth-diák címet is ennek az osztálynak a tanulója, Tamás Ákos ve-

A tartalomból:

Bod Péter könyvtárhasználati
verseny
hette át. Az elmúlt évek folyamán az
osztály tanulói rendszeresen vettek
részt mind iskolai szervezésű, mind
városi, megyei vagy országos tanulmányi versenyeken humán és reál
területen egyaránt, amelyeken méltóképpen képviselték iskolánkat. Szép
eredményeket értek el pl: a Fényes
Újhely, Fényes Zemplén idegenforgalmi és helytörténeti vetélkedőn, az
Édes Anyanyelvünk Országos
Nyelvhasználati versenyen, a Rákóczi
vetélkedőn, a Rotary Club által szervezett idegen nyelvi versenyeken, a
Kossuth Szövetség által kiírt országos pályázaton, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen angol
nyelvből, az országos szótárhasználati versenyen német és angol nyelvből,
a „Nagy Háború” történelmi vetélkedőn. Az osztály tanulói nemcsak a
tanulmányi versenyeredményeikkel
nyújtottak példaértékű teljesítményt,
de az iskola közösségi munkájából is
aktívan kivették a részüket. Az elmúlt évek során az osztály tanulói az
iskolai ünnepségek, különböző rendezvények aktív résztvevői, segítői
voltak. Iskolán kívüli tevékenységekből is bőven kivették a részüket.
A 12. B osztály osztályfőnöke Törökné Skinti Gabriella tanárnő. Az
osztály 4 éve rendkívül változatos
volt. Gyakran változott a létszám, az
összetétel, de a változások nyomán
egyre inkább összekovácsolódott az
osztály. A közös programok, a kirándulások, a szalagavató és az arra való
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készülődés vagy a hétköznapok eseményei mindmind közös emlékeik apró
építőkövei, amelyeket öszszetart az egymás iránt
érzett szeretet. Hiszen a 4
év alatt kiderült, kit lehet
tisztelni tehetségéért, szorgalmáért, kit lehet szeretni
egyszerűen a jóra való
törekvéséért, becsületességéért, segítőkészségéért.
Együtt büszkélkedhettünk
a Rotary német döntősének I. helyezésére, a sportosok egyéni vagy csapatteljesítményeire, a futóversenyeken, a foci- és röplabda játékokon elért győ-

KOSSUTH HÍRLAP

zelmekre. S ha valamelyiküket az élet
különösen nehéz helyzet elé állította,
ők akkor is számíthattak egymásra.
Nem mindig voltak kezdeményezők,
de ha kellett, összekapták magukat,
és megoldották a rájuk váró feladatokat. Az osztály bizonyára nem
véletlenül választotta jelmondatául
Tatiosznak, „a szeretet filozófusának” gondolatait: „Légy, amivé a
legszebb hajlamaid által válhatsz –
de elsősorban maradj ember.”
A 12. C egészségügyi szakgimnáziumi osztály osztályfőnöke Sáfrányosné Naár Mariann tanárnő. Az
osztály a 4, könnyűnek és unalmasnak nem mondható év után, igazi
csapattá kovácsolódott. Erősségük
sokféleségükben és közösségi munkájukban rejlik. Sikeresen szerepeltek iskolai sportversenyeken, egészségügyi versenyeken, díjazottjai voltak a Kossuth tematikus hétnek,
szerepeltek iskolai ünnepségeken,
Erasmus pályázat keretében 3 hetet
töltöttek Bécsben. Az egészségügyi
munkaközösség rendezvényein szívesen vettek részt, állandó és megbízható segítők voltak, szervezésben
és lebonyolításban egyaránt. Talpraesettek, helyén a szívük, és ha kitartó
tanulással nem adják fel terveiket,
minden együtt lesz ahhoz, hogy igazi
ápolók legyenek. Az igazgatói ünnepi beszéd után iskolánk Pro alma
matre alapítványának kuratóriuma
nevében Jászter Beáta átadta az alapítvány idei díjazottainak az emlékplakettet. Ugyanis 1990 óta hagyomány iskolánkban, hogy a végzős
osztályok javaslatára a tantestület
dönt arról, hogy a jelöltek közül az
adott tanévben melyik pedagógus és
melyik végzős diák nyerje el ezt a

címet, melyet a ballagáson vehetnek
át azok, akikre a legtöbb szavazat
érkezett. 2019-ben Zámné Sivák
Andrea, iskolánk földrajz-rajz szakos tanára és Tamás Ákos, 12.A
osztályos tanuló nyerték el ezt a kitüntető címet. A ballagási ünnepségünk után a végzős osztályok, a helyi hagyományok szerint, elvonultak
a város főterére, a központi ballagási
ünnepségre.

Epilógus
A ballagás óta eltelt több mint egy
hónap. Ez alatt az idő alatt a végzős
tanulók megírták az írásbeli érettségi
dolgozatokat, sőt a szóbeli vizsgákon is túl van már minden osztály.
A legjobb eredményt a 12. A osztály
tanulói érték el az érettségi vizsgákon. Közülük is kiemelkedik Tamás
Ákos teljesítménye, aki kitűnő lett.
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Minden tantárgyból jelesre vizsgázott, történelem tantárgyból különösen jól szerepelt az emelt szintű vizsgán: írásban 98%-os, szóban pedig
100%-os teljesítményt nyújtott! Biztos vagyok benne, hogy ezzel, az
országos viszonylatban is kimagaslóan jó eredménnyel, Pro alma matre
díjas tanítványunk előtt minden magyarországi egyetem kapuja megnyílik. Végzős tanítványainknak gratulálunk az érettségihez, sikeres felvételit, továbbtanulást, illetve munkába
állást, jó egészséget és minden jót
kívánunk nekik életük további szakaszaiban. A felkészítő tanáraiknak és a
kedves szülőknek pedig köszönet a
sok-sok munkáért, biztatásért, amivel hozzájárultak az elért eredményekhez.
Biacsko Istvánné tanárnő
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A közelmúlt sikereiből
I. helyezés a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóján
Iskolaújságunk korábbi számában már beszámoltunk arról, hogy
intézményünk diákjai évek óta részt
vesznek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen. Az iskolai fordulót
követően megyei írásbeli versenyen
mérik össze a tudásukat a tanulók,
ahol eddig mindig szépen helytálltak . Az idei tanévben Sipos Viktória
10. B osztályos tanuló vett részt a
megyei versenyen, az eredményét
akkor még nem tudtuk, azóta viszont már igen: Viktória kiváló eredményt ért el, ugyanis megosztott I.
helyezést ért el a miskolci Berzeviczy
Gergely Szakgimnázium könyvtárában rendezett versenyen. Felkészítő
tanára Müllerné Gulya Márta, magyar és könyvtár szakos tanárnő volt.
A versenyről beszámolót küldött
lapunknak a díjazott, melyet alább
olvashatnak. Az eredményhez szívből gratulálunk mind a versenyzőnek, mind a felkészítő tanárnak!
Rendkívül érdekes és tartalmas
volt számomra a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre való felkészülés. Lelkesen néztem a rám váró
feladatok elé, egyrészről azért, mert
mindig is érdekelt, hogy hogyan is
működik egy könyvtár, mik azok a
feladatok, amik miatt ennyire gördülékenyen megy a könyvkölcsönzés,

vagy, hogy milyen szempontok alapján rendezik sorba a könyveket.
Másrészről pedig azért, mert ez egy
nem mindennapi verseny volt: nem
történelmi fordulópontokat kérdeztek és nem is kellett egy bonyolult
matematikai egyenletet megoldanom. Ott arra voltak kíváncsiak,
hogy mennyire ismerem ki magam a
könyvtár és a könyvek világában. Az
iskolai könyvtárunkban folyt több
hónapon keresztül a felkészülésem.
Mártika néni mindenben a segítségemre volt, hétről hétre hozta az
érdekesebbnél érdekesebb feladatokat. A felkészülés alatt sokat tanultam a könyvtárakról és első kézből
tapasztalhattam meg, hogy a könyvtárak többek, mint könyvek gyűjtőhelyei. Komoly munka van minden
egyes polcra tett könyv mögött.
Nem mindegy, hogy kézikönyv vagy
szakkönyv, hogy enciklopédia vagy
értelmezőszótár –e az adott könyv.
Ezek mind máshova kerülnek a polcon, mást hivatottak szolgálni. Egy
szakembernek nem elég egy kézikönyv, viszont egy diáknak túl sok
lenne egy szakkönyv tartalma. Megtanultam pillanatok alatt eligazodni a
sorok között, és egy életre megjegyeztem az ETO - számokat. A megyei fordulón mindennek hasznát
vettem. A feladatlap mellé kaptunk
egy könyvet. Ennek a könyvnek a
segítségével kellett
megoldanunk
a
feladatok
nagy
részét. Az egyik
kedvencem az volt,
amikor megadták
az oldalszámot és
egy ott található
mondatot
vagy
szövegrészletet,
nekünk pedig meg
kellett
keresni,
hogy vajon melyik

szereplő mondhatta azt. Említettem,
hogy ez nem egy mindennapi verseny volt, és mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy a verseny során bármikor felállhattunk, és bármelyik könyvet leemelhettük a polcról, ha úgy
ítéltük meg, hogy az segíthet egy-egy
feladat megoldásában. Én magam is
többször éltem ezzel a lehetőséggel,
mikor az egyik feladatban egy háborús határt kellett bejelölni, akkor egy
történelmi atlaszt, amikor pedig egy
történelmi személyről kérdeztek,
akkor pedig egy „Ki-Kicsoda” kötetet hívtam segítségül. Nagyon izgalmas verseny volt, tele szövevényes
és néha humoros feladatokkal, a legjobb dolog talán mégis az volt, hogy
a mellékletként kapott könyvet mindenki megtarthatta, ami nem volt
más, mint Kertész Erzsébettől a
Harriet regénye. Nagyon élveztem a
versenyt és az arra való felkészülést
egyaránt. Büszke vagyok az elért
eredményemre.
Sipos Viktória
10. B osztályos tanuló
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Ismét szép siker Győrben,
a Szép magyar beszéd verseny döntőjén
2019. április 26-28-a között került sor 54. alkalommal, a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd
Verseny Kárpát-medencei döntőjének megrendezésére Győrben, a Kazinczy Ferenc Gimnázium szervezésében. Iskolánkat Csongrádi Anikó Boglárka,
10. B osztályos idegenforgalmi szakgimnáziumos
tanuló képviselte ezen a versenyen.
Tanítványunk mind a szabadon választott, mind a
kötelező szöveg felolvasását, valamint a „Beszélni
nehéz!” feladatokat is ügyesen oldotta meg, így az
országos döntőn nyújtott teljesítményével kiérdemelte az Anyanyelvápolók Szövetségének jutalmát,
amit a magyarosok a Kazinczy -érem
„előszobájaként” szoktak emlegetni. A Kossuth
Hírlap szerkesztősége felkérte a díjazott tanulót,
hogy írja meg lapunknak a versennyel kapcsolatos
gondolatait.
A versenyen egyébként nemcsak iskolánk tanulóját,
hanem igazgató-helyettesét is díjazták. Hörcsikné
Balla Katalin, az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati
verseny országos, Kárpát-medencei döntőjének
megszervezésében tanúsított sok éves munkálkodásáért Péchy Blanka díjban részesült.
Gratulálunk a díjazottaknak, és további sok sikert
kívánunk nekik!
Április végén részt vehettem a Szép Magyar Beszéd
verseny országos fordulóján. Az, hogy idáig eljutottam, már önmagában is nagy dolog, de az, hogy az
Anyanyelvápolók Szövetségének jutalmát is megkaptam, egy kellemes meglepetés volt számomra. A
felkészülés alatt elég sok új ismeretet szereztem a
magyar nyelvvel és a tanár-diák együttműködéssel
kapcsolatban. Szerencsére úgy indultam el itthonról,
hogy felkészültnek éreztem magam, és ez egy biztonságot jelentett számomra. Az első napon, amikor
megérkeztünk, elszállásoltak minket és tartottak egy
általános tájékoztatót a versennyel és a programokkal kapcsolatosan. A következő napon már a szabadon választott szöveg olvasása és a „Beszélni nehéz!”- jelölések következtek. Miután végeztünk, szabad volt a délután. Szombaton délelőtt a kötelező
szöveget olvastuk el, majd a zsűri tartott egy értékelést az összes feladatról. Elláttak minket hasznos
tanácsokkal és a délutánunk ismét szabad volt. Végül vasárnap reggel egy záró ünnepségen vettünk

részt, ahol újra értékelték a versenyt és kiosztották a
díjakat. Ha összegeznem kellene, mi volt a legjobb a
versenyben, talán azt mondanám, hogy ott letesztelhettem a képességeimet és megmutathattam, hogy
mit tudok. Ezen kívül rengeteg jó tanácsot és biztató szót kaptam a jövőre nézve, és sok barátot szereztem. Hatalmas dolog és élmény egy ilyen versenyen részt venni és nagyon remélem, hogy lesz még
alkalmam erre.
Csongrádi Anikó
10.B osztályos tanuló
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Ismét kossuthos győzelem a Hegyalja Tusán
A tavalyi évhez hasonlóan, iskolánk idén is szép sikert ért el a Hegyalja Tusán, melyet a Szerencsi
Szakképzési Centrum szervezésében 2019. április 29
-én rendeztek meg Szerencsen. Iskolánkat a 10.D
osztály szociális gondozó képzésben tanuló diákjai
közül Farkas Anita, Kovács Krisztina és Kovács
Kitti képviselték a versenyen. Tartalékként segítette
a lányokat osztálytársuk, Horváth Nikolett Evelin.
Míg tavaly az elsősegélynyújtás kategóriában, idén a
csecsemőgondozás-ápolás kategóriában állhattak a
kossuthos lányok a dobogó legfelső fokára. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik!
Jövőre ismét lesz Hegyalja Tusa!

A győztes csapat képviseletében mind a tavalyi,
mind az idei versenyről nyilatkozott lapunknak Kovács Krisztina, aki mindkét versenyen csapattag
volt.
Az elsősegély versenyre Poroszkáné tanárnő készített fel minket. A csapatban hárman voltunk osztálytársak, Farkas
Anita, Horváth Nikolett Evelin és jómagam. A versenyen 5
csapat mérte össze tudását, hogy ki valójában a legjobb elsősegélyt nyújtó a régióban. Több állomás is volt. Köztük elsősegély, újraélesztés, kötözés,stb. Ezeket az akadályokat
gond nélkül „megugrottuk”. Minden feladatot átbeszéltünk a
csapattársaimmal. Sokat jelentett ez a verseny számunkra,
mivel ekkor még csak 9. osztályosok voltunk. Belénk hasított a tudat, hogy már ilyen fiatalon akár egy életet is képesek
vagyunk megmenteni, ha szükséges. A rengeteg gyakorlás és
kitartó munka meghozta gyümölcsét, mivel a dobogó legfelső
fokára jutottunk fel, így képviselve iskolánkat. Büszkék
voltunk magunkra, de leginkább tanáraink és diáktársaink
voltak ránk büszkék.

Idén, a csecsemőgondozási versenyre Pandák tanárnő készített fel minket. A csapatban hárman voltunk, Farkas Anita, Kovács Kitti és jómagam. Erre a versenyre is rengeteget
készültünk, mivel hozni szerettük volna azt a kimagasló
teljesítményt, mint tavaly, az elsősegély versenyen. Alaposan
át kellett gondolnunk, mit és hogyan csináljunk, mivel nagyon összetettek voltak a feladatok, amiket kaptunk. Pl. 8
hónapos csecsemőnek kellett előkészíteni egy komplett ebédet,
csecsemő öltöztetése volt még a feladatunk, majd hogyan fürdessünk meg egy csecsemőt. Az eredményhirdetésen összeszorult gyomorral vártuk az eredményt. Ezen az éven is a Kossuth Gimi diákjai állhattak a dobogó legfelső fokán, ami
ismét nagy büszkeséggel töltött el minket és tanárainkat is.
Kovács Krisztina
10. D osztályos tanuló
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Idén is sikeres szereplés a városi ifjúsági légpuska lőbajnokságon

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019.
június 7-én légpuska lőbajnokságot szervezett ifjúsági
korosztályban a sátoraljaújhelyi Jelenek úti városi lőtéren.
Idén a tavalyi esős idő ellentéte, azaz rekkenő hőség fogadta a lelkes versenyzőket. A megnyitót követően a versenynapról eligazítást és balesetvédelmi oktatást hallgattak meg a jelenlévők. A hivatalos versenyt Tóth Zsolt, a
Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség alelnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kihangsúlyozta
a lövészeti sportág újraélesztését városunkban, valamint
azt, hogy ebben az ifjúságnak kiemelt szerepe van. Ezt
követően a versenyzőké lett a főszerep. A versenyzők

általános iskolai és középiskolai korosztályban bizonyíthatták lövészeti tudásukat. A versenyen részt vettek iskolánk rendész tanulói, a 9. és 10. D osztályokból, és a tavalyihoz hasonlóan szép eredményeket értek el. Ugyan az
első helyezést most nem mi, hanem a SZSZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája hozta el, de utána viszont „zsinórban” kossuthos
csapatok következtek.. II. helyezést ért el iskolánk Rendészeti őr 4 számú csapata. A csapat tagjai: Dancs Dominik, Sándor Attila József és Tribol Valentin Márió, mindannyian a 9. D osztály tanulói.
III. helyezett lett a Rendészeti őr 5. számú csapat. Csapattagok: Balogh Krisztián, Csizmár Henrik és Kozma
János, szintén 9. D osztályos tanulók.
A IV. helyen végeztek: Szabó Ádám 9. D, György Tamás
és Szilágyi Zsolt 10. D osztályos tanulók. Középiskolás
korosztályban az egyéni kategória is hozott kossuthos
sikert:
Dancs Dominik nemcsak csapatban, de egyéniben is II.
helyezett lett, a III. helyen pedig Szabó Ádám végzett,
mindketten a 9. D osztály tanulói.
Gratulálunk a szép eredményekhez és várjuk jövőre a
folytatást!

Útravaló Élménynap Szerencsen
Iskolánk fontosnak tartja a hátrányos helyzetű tanulók támogatását, így a kezdetektől fogva részt
vesz az Útravaló ösztöndíj pályázaton, az Út az érettségihez illetve az Út a szakmához alprogramokban. Ebben a tanévben öszszesen 6 mentor és 18 diák vesz
részt zömmel az Út az érettségihez programban.
Idén az Útravaló Ösztöndíj Projektiroda a mentoroknak
és mentorált diákjaiknak Útravaló-Élménynapot szervezett, melyen minden iskolának részt kellett venniük. A
rendezvényre 2019. május 10-én, Szerencsen, a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban került sor. Iskolánkat az Út az
érettségihez programban részt vevő alsóbb éves diákok
és 2 mentortanár, Biacsko István és Biacsko Istvánné
képviselte ezen a rendezvényen, melyről beszámolt lapunknak az egyik résztvevő diák.
Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy útravalós élménynapon
lehet részt venni, és izgatottan vártam az eseményt a barátiammal
együtt. Az utazás kényelmes volt, mivel biztosítottak különjáratú
buszt a számunkra. Nem csalódtam a feladatokban, sőt a lelkesedésem egyre inkább nőtt. Nagyrészt sportos, játékos feladatok
voltak, melyek mind a kicsiket mind a nagyokat megmozgatta és
szórakoztatta. Egyik legjobb dolog a feladatokban az volt, hogy a

mentoraink is becsatlakozhattak hozzánk. A játékos versenyt egy
jó ízű ebéddel, a rendezvényt egy pörgős táncházzal zártuk, ahol
mindenki kedvére táncolhatott. Az esemény gördülékeny lezajlását
a csapatokat vezető játékmesterek biztosították. Számomra ez egy
nagyon vidám és élményekkel teli nap volt, remélem, hogy jövőre is
lesz lehetőségem részt venni rajta.
Sipos Jázmin Violetta
10. C osztályos tanuló
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Ő is kossuthos diák voltIn memoriam Prof. Dr. Zeher Margit
Prológus
Nem sokkal azután, hogy elkészült városunk alpolgármesterével, Dankó Dénessel az interjú, azon törtem a fejem, hogy ki
legyen a következő egykori kiváló diák, akivel interjút készíthetek „Az én is kossuthos diák voltam” rovatba, amikor öszszetalálkoztam gyermekkori barátnőmmel, aki SLE-ben (egy
autoimmun betegség) szenved. A beszélgetés során ajánlottam
neki, hogy menjen el Debrecenbe, Zeher doktornőhöz, akiről
tudtam, hogy belgyógyász, immunológus és az autoimmun
betegségek nemzetközi hírű szakértője. Ekkor ötlött fel bennem, hogy mivel ő is iskolánk egykori diákja volt (tablóképe
előtt, ami az I. emeleten, az 54-es terem mellett található a
sarokban, gyakorta elidőztem) őt fogom megkérni, hátha elvállalja az interjút. Már éppen fogalmaztam magamban a neki
írandó e-mail levelet, amikor megláttam, hogy meghozta a
postás az „Orvosok lapja” következő számát. /Ugyanis a lányomnak, aki szintén a Kossuthba járt és Debrecenben végzett
fogorvosként (jelenleg is ott dolgozik a DEOEC FOK-on )
járnak az orvosi szaklapok és kíváncsiságból én is át szoktam
nézni őket./ Elkezdtem lapozni az újságot, és földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam az elején, az Emlékezünk
rovatban a Dr. Zeher Margitról szóló cikket, amiben a halálhíréről tudósítanak! Nem hittem a szememnek: fájdalmasan fiatalon, alig több, mint 61 évesen ragadta el a halál a professzor
asszonyt, akit a Debreceni Egyetem saját halottjának tekint.
Elhatároztam, hogy ha már az élet kegyetlensége folytán interjút nem is készíthetek vele, mégis megírok róla egy cikket, ami
emléket állít emberi és szakmai nagysága előtt. / Írásomban
felhasználtam az Orvosok lapjában megjelent cikket, amit
Paragh György írt (2019/1.szám 8-9. oldal), valamint a Nyíregyházán 2003-ban megjelent Hajdú-Bihari Almanach 3. kötetében megjelent Zeher doktornőről szóló cikket. /
Dr. Zeher Margit (1957-2018) életútja
Zeher Margit 1957. augusztus 2-án született Sátoraljaújhelyen.
Kisgyermekként tanítónőnek készült, később a gyógyító munkáról szerzett közvetlen tapasztalatai és a biológia tantárgy
szeretete az orvosi pályára módosították ezt a szándékot. Humán területre szánta a sátoraljaújhelyi gimnáziumban Kemecsei Miklós tanár úr is, aki színes egyéniségével, széles körű
műveltségével mintát, iránymutatásaival elegendő muníciót
adott további pályájához. Ebben az időszakban a torna és a
már szülei által is művelt néptánc jelentettek neki plusz élményeket, majd egy riporter kerestetik vetélkedőn is megmérette
magát. 1975-ben a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. Gimnáziumi tanulmányai után édesapja álmát
megvalósítva jelentkezett a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1975-1981 között végezte tanulmányait. Egyetemi
évei alatt az Anatómia Intézetben tudományos diákköri munkát végzett, és demonstrátorként is tevékenykedett. 1981-ben
„summa cum laude” minősítéssel / a legmagasabb minősítésű
diploma, végig jeles eredménnyel/szerzett orvosi diplomát. Az
V. évfolyamot befejezve férjhez ment dr. Bacskó Györgyhöz,
aki a szülészeti klinikán dolgozott, ő maga pedig a III. számú
belklinikára ment dolgozni, amely élete végéig egyetlen munka-

helye maradt. 1983-ban
született meg Péter nevű
fia, akiből később közgazdász lett. Amellett, hogy
gyakorló orvosként a kezdetektől részt vett az egyetemi oktatásban, mindennapos tevékenysége a klinikai gyógyító és kutatómunka szisztematikus végzésével telt. 1986-ban belgyógyászatból
szakvizsgázott, majd osztályvezetővé nevezték ki, de érdeklődése
egyre mélyebben a poliszisztémás autoimmun betegségek kutatása és gyógyítása felé fordult. 1984 óta tanulmányozta a Sjögrenszindróma pathogenesisét és pathomechanizmusát – erről írta és
védte meg 1990-ben kandidátusi értekezését is. Főként e téma
köré csoportosultak a magyar és angol nyelvű előadásai és tudományos publikációi is, miközben a klinikai immunológia önálló
tantárggyá válása kapcsán, előbb egy egyetemi jegyzet szerkesztésével, majd a Klinikai immunológia című tankönyv társszerkesztőjeként és szerzőjeként vett részt a szükséges tananyag biztosításában. Tudományos előmenetelét jelzi, hogy 1991-ben egyetemi adjunktusnak nevezték ki. 1993-ban allergológiai és klinikai
immunológiai szakvizsgát szerzett. 1996-tól egyetemi docens,
1997-ben vehette át PhD Doktori Oklevelét, 1998-ban egyetemi
oktatóvá habilitálták, 2001-ben pedig az MTA doktora lett, és
szintén ebben az évben a DEOEC Klinikai Immunológia Tanszék vezetőjévé nevezték ki. 2002-ben egyetemi tanár lett. 2003tól a III. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, majd a Belgyógyászati Intézet „C” épületének vezetője lett. 2004-ben reumatológiai szakvizsgát tett. Jelentős szerepet vállalt az autológ őssejtkezelés autoimmun betegségekben történő alkalmazásának bevezetésében, és hazánkban elsőként valósította meg munkatársaival
a photopheresis kezelést. Vezetésével a debreceni III. számú
Belklinika a poliszisztémás autoimmun betegségcsoport gyógyításában elismertséget vívott ki magának az országban, sőt nemzetközi viszonylatban is. 43 könyvfejezetet írt, eredményeit 418
tudományos publikációban, valamint számos hazai és nemzetközi kongresszuson ismertette. Publikációinak impakt faktora 365,
cikkeire mintegy 5000 esetben hivatkoztak. Számos hazai és külföldi szakfolyóiratnak volt szerkesztőbizottsági tagja, számos
tudományos társaság szintén tagjai közé választotta. 2007-től
látta el a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság elnöki tisztjét. Munkásságát számos kitüntetéssel és díjjal
ismerték el, amit itt felsorolni, terjedelmi korlátok miatt, lehetetlen lenne. Zeher Margit professzor nagy munkabírású, határozott vezető volt, aki igyekezett tudását tanítványainak átadni.
Szabad idejében szeretett utazni, világot látni., színházba, moziba
járni, valamint zenét hallgatni. Szerette a vidámságot, és a családja valamint barátai örömére finomakat főzött. Dr. Zeher Margit
színes és gazdag életpályát hagyott maga mögött, amely a jövő
orvosai számára példaértékű. Betegei, tanítványai, munkatársai
körében nagy űrt hagyott maga után.
Emlékét egykori iskolája is kegyelettel megőrzi!

Biacsko Istvánné
tanárnő

Boldog iskola lettünk- Mit jelent/ jelentett ez a gyakorlatban?
Iskolaújságunk első számában már beszámoltunk arról, hogy a Kossuth Gimi
szeptembertől boldog iskola lett. Akkor
kolléganőnk, Bodroginé Dócs Andrea,
akinek a javaslatára csatlakoztunk ehhez
a kezdeményezéshez, számolt be lapunknak arról, hogy mit jelent majd ez a
gyakorlatban. Azóta sok idő eltelt, már a
tanév vége felé járunk. A 3 „ifós” osztályban, a 9.C, a 10.B és az 5/13. osztályokban Altenberger Vera, Kőhalminé
Bodnár Judit és természetesen Bodroginé Dócs Andrea tartottak rendszeresen ún. „boldogságórákat”. A szerkesztőség megkérdezte a tanulókat,
hogy érezték magukat, mit is jelentettek
nekik ezek a nem szokványos órák.
Lukács Levente, 10. B osztályos tanuló,
akinek Bodrogi tanárnő tartotta ezeket a
foglalkozásokat, vállalta, hogy gondolatait -fogalmazásba rendezve- megosztja
a Kossuth Hírlap olvasóival is. Írását az
alábbiakban olvashatják.

Mit is jelent a boldogságóra? Egy olyan foglalkozást, melynek keretén belül lehetőségünk
van közelebb kerülni saját lényünkhöz, mélyebben megismerni a világot és természetesen
boldogabbnak lenni. Az órákon olyan témá-
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kat veséztünk ki, melyek mind a boldog élet
elengedhetetlen összetevői. Ennek kapcsán
például a 'hála' és a 'pozitív életszemlélet'
fontossága és alkalmazhatósága voltak az első
'leckék'. Az úgymond elcsépelt témák, mint az
'apróbb örömök' is, picit más perspektívába
állíthatták a szürke hétköznapokat, amelyek
sokszor teljesen behálózzák az embert, s azután már kitörni se szeretne, sőt beletörődik
szabad akaratából hozott döntésébe. Emellett
pedig a legfontosabb témák a megbocsájtás, a
stressz, a megküzdés és a célok kitűzése. Minden embernek vannak tanulási feladatai, melyek akár igen szívszorítóak tudnak lenni. Így
előfordulhat, hogy az ember elvesztheti hitét, s
reményét a jobb jövő lehetőségében. Ezért nagyon fontos az önismeret és az EQ, melyek
gyökeresen meg tudják változtatni az ember
életét és jövőjét. Ezek az órák tényleg segíthettek az azokon részt vevőknek. S még ha ott,
az órán, nem is tört át az a bizonyos gát,
akkor is elkezdődhetett egy folyamat, melynek
eredménye később lesz csak érzékelhető. A
jövő talán nagyon bizonytalannak tűnik, de
csak azok számára, akik egyszer se tesznek
fel kérdést önmaguknak. A társas kapcsolatok pedig olyan tényezők életünkben, melyeket
lehetetlen kikerülni. Az ember társas lény, s
ha a kisgyermek kellő mennyiségű és minőségű
szeretet nélkül nő fel, akár bele is pusztulhat
ezek hiányába. Fontos, hogy rájöjjünk, az
egyes szereplők miért vannak jelen életünkben,
s hogy miért érezzük azt, amit. Szerencsére
ebben is segítettek a boldogságórák. A sport
témája pedig egy olyan szép része volt az órák
láncolatának, mely testünk és egészségünk
kulcsfontosságára hívta fel a figyelmet. Hiszen
a boldogságnak az egészséges test épp úgy
fontos része, mint az egészséges érzelemvilág és
az egészséges elme. Az órák alatt elvégzett
feladatok és meghallgatott történetek, videók
mind színesítették, és többé tették a mondanivalót. Ezek alapján elmondható, hogy azok
számára, akik készen álltak befogadni ezen
információk lényegét és súlyosságát, egy olyan
ajtó nyílt meg lelkükben, melyet, ha kinyitnak
és az útra rálépnek, talán csak akkor fog
elkezdődni igazán önmaguk megismerése.
Tapasztalatom szerint a boldogságórák sikeresek voltak, hiszen egyes gyerekekben
„világítani kezdett a villanykörte”, például, ha
a jövőt és a célokat nézzük. Amikor pedig az
érzéseké lett a főszerep, sokan elgondolkodtak
egyes szituációkon és eseményeken. A boldogságórákon alkalmunk nyílt a kreativitásunk
megmutatására is - például a hála-fa elkészítése során- és az, hogy az életet más szemszögből
is meg lehet vizsgálni, egy olyan látásmódot
adott át nekünk, amelynek használatával

megkönnyíthetjük a saját és mások életét is.
Nem utolsó sorban pedig boldogabbak lehetünk!
Lukács Levente
10. B osztályos tanuló

Az elmondottak megerősítik iskolánkat
abban a szándékban, hogy nemcsak a
tanulók kognitív képességeit kell az
órákon fejleszteni, de meg kell őket
tanítani arra is, hogy hogyan tudnak a
későbbi életük során harmonikusabban,
pozitívabban hozzáállni a velük és körülöttük lezajló eseményekhez. A tanulói
beszámolóból kiderült, hogy diákjaink
szívesen vettek részt ezeken az órákon,
és tudták is hasznosítani az ott hallott
információkat, gondolatokat.
A Kossuth Gimnázium a jövő tanévben
is folytatni kívánja ezt a programot még
több iskolai csoport bevonásával.

