A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája iskolaújságja
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230 éves az iskolánk
230 évvel ezelőtt, pontosan 1789.
szeptember 4-én kezdődött meg a
tanítás iskolánkban. Igen, iskolánk
már 230 éves múltra tekint vissza! Ez
nagyon hosszú idő. Ezzel gimnáziumunk nemcsak környékünk, de a
megyénk egyik legrégebbi középiskolája. A nem túl alapos neten való
búvárkodásom
eredményeképpen
arra a megállapításra jutottam, hogy
csak a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma (1531) és a Miskolci Lévay József Református Gimnázium (XVII. sz. eleje) alapítása
volt korábban, mint a miénk. Sőt, ha
arra gondolok, hogy az iskolánk első
épületéül szolgáló pálos kolostorban
(a piarista rend ebbe költözött be
1789-ben) már a XVII. század közepétől bizonyítottan gimnáziumi oktatás is volt, még inkább indokolt a
dobogós hely. Úgy gondolom, hogy
az egész országban sincs túl sok iskola, ahol az oktatás folyamatosan ilyen
régóta fennáll, mint a mi gimnáziumunkban. Átérezve ennek a kerek
évfordulónak a jelentőségét, iskolánk
elhatározta, hogy az egész tanévben
folyamatosan fogunk különféle programokat szervezni a 230 év jegyében.
Már az augusztus végén elfogadott
munkatervünkben megjelent néhány
javaslat erre vonatkozólag, amit a
különböző munkaközösségek terjesztettek elő. Például:- Emléktúra a hegyekbe
230
résztvevővel,
Iskolatörténeti kiállítás, -Internetes
vetélkedő a kiállítás anyagából ,-230
év – 230 Volt, prezentációs pályázat

Alessandro Volta életéről és munkásságáról, -230 mesterséges madárodú
elkészítése, -230 lépés az iskolától a
szélrózsa minden irányába flashmob
alakzatban, 230 fa, évelő cserje , évelő virágzó növény ültetése, -230 percig tartó előadások váltakozó témákban, -230 perces városnézés , -230
perces röplabda, -Neves előadók,
főleg az iskola volt diákjainak meghívása, -Rendhagyó irodalomóra iskolánk egykori jeles tanítványára, Nikolaus Lenaura emlékezve,-Régi
diákok véleménye az iskoláról, Imázsfilm készítése: Mindannyian
mások vagyunk címmel. Ezek a terveink, hogy ebből mi fog megvalósulni az év folyamán, azt majd később meglátjuk. Mi az, amit már eddig sikerült megvalósítani? Legrégebbi rendezvényünk, az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny
díszünnepségén az évforduló jegyében iskolánk szolgáltatta az ünnepi
műsort. Ugyanerre az alkalomra készült el az iskolatörténeti kiállítás is.
Megvalósítói Biacsko István, Biacsko Istvánné és Zámné Sivák Andrea
voltak. Az őszi szünet utánra tervezzük a kiállítás anyagából a vetélkedő
szervezését tanulóinknak. Az osztályok képviselői már megkezdték a
zöld növények elültetését. Itt tartunk
most. Biztos vagyok benne, hogy az
iskola tantestülete mindent megtesz
azért, hogy a fent említett programokból minél többet meg tudjunk
valósítani, és minden fontosabb rendezvényünk ennek az évfordulónak a
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Tanulóink nyári szakmai gyakorlaton
Amikor június 15-én a tanév véget ér,
nem minden kossuthos diák kezdheti
meg a nyári szünetét, és foglalkozhat
azzal, ami neki jól esik. Iskolánk szakgimnáziumi (egészségügyi és turisztikai)
valamint
szakközépiskolai
(szociális gondozó és ápoló, rendészeti
őr) képzésben részt vevő tanulói számára még hátravan az egy hónapos
szakmai gyakorlat. Számukra bizonyítványosztás sincs, mivel a tanév csak a
kötelező összefüggő nyári gyakorlattal
válik teljesítetté. A Kossuth Hírlap
első számában ennek a témának jártunk utána. Először a gyakorlati oktatásvezetőnk ad egy átfogó képet a
szakmai gyakorlatokról, majd az egyes
gyakorló helyeken tanulóink tutorálását végző szakemberek írásai következnek. A témát diákjaink beszámolói
zárják, amiben leírják, hogyan érezték
magukat, mi mindent tanultak, hogyan
töltötték a nyári gyakorlatukat.

Szakgimnáziumi, szakközépiskolai gyakorlat
2013 szeptemberében indult útjára
ismét a szakközépiskola, mely 4+1 év
alatt érettségihez és szakmához segíti a
diákokat. Az elnevezés 2016-ban szakgimnáziummá változott, a belső tartalom is kissé átalakult, azonban a lényeg nem. Aki szakmát tanul, annak
kötelező 10.-11. év végén 140 óra öszszefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenie. Azok a diákok, akik szociális gondozó és ápoló, rendészeti őr képzésben
vesznek részt 9. és 10. évfolyam végén
teljesítik a követelményeket. Ennek
elmaradása nem teszi lehetővé a következő évfolyamba lépést. Nem elég az
elméleti órákat 10 hónapon át teljesíteni, a nyárból plusz 1 hónap a gyakorlat teljesítésének az ideje. Érettségi
előtt lévő tanulók 4x 35 órát, az érettségire épülő képzésben résztvevők
4x40 órát töltenek el különböző helyszíneken ágazati képzésüknek megfelelően. Ezek a következők: Idősek otthona, kórház, rendészeti tábor, tűzoltóság, rendőrség, különböző múzeumok,
hotelek és éttermek. A szociális gondozók a 10 évfolyamtól, a gyakorló ápolók a 11. évfolyamtól év közben is heti
egy napot külső helyszínen töltenek
munkával. A gyakorló helyekről eddig
csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, a
diákjaink megállták a helyüket, képesek voltak önállóan dolgozni. Az idei
tanévben mindenkit érdemjeggyel is

értékeltek a gyakorlati vezetők. 50
pont volt a maximum, és a legrosszabb
értékelés, amit tanulóink kaptak, az 47
pont volt. Úgy gondolom, hogy a kollégáknak is meg kell köszönni, hogy
felkészítették a tanulókat a nyári gyakorlatra, a gyerekeket pedig meg kell
dicsérni, hogy méltón képviselték iskolánkat minden gyakorlati helyszínen! Reméljük, hogy ez a tanév is sikerekkel zárul majd, és ugyanilyen pozitív visszajelzéseket kapnak majd azok,
akik újonnan lépnek a munka világába
a 2019/2020-as tanév végén.
Poroszkáné Jeszenszki Beáta
gyakorlati oktatásvezető

Gyakorlati oktatáson a Szent
Anna Szeretetotthonban
A Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szociális gondozó és ápoló képzésben részesülő 5 fő 11. évfolyamos, 6 fő 10. évfolyamos tanulók gyakorlati képzése
kezdődött el idén nyáron a Szent Anna
Szeretetotthonban.
Intézményünkben 54 idős ember él,
átlagéletkoruk 82.5 év.
A Szent Anna Szeretetotthon alapvető
célja, hogy a szociális alapellátás keretében már nem ellátható olyan rászorultakat, akiknek egészségi állapotuk
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem
igényel - elsősorban az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött időseket – életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelően segítse, támogassa, ápolja, gondozza, ellássa a keresztény emberbaráti szeretet és testvériség szellemében,
magas szakmai színvonalon.
Mára egyre kevesebb azon idősek szá-

ma, akik hagyományos több generációs családmodellben élnek, de az ő esetükben sem jelent feltétlen megoldást a
család, hiszen sok esetben még gyermekeik munkahelyen dolgoznak, nem
tudják biztosítani az idős szülő megfelelő ellátását.
Amikor 15 évesen hozzánk jönnek a
tanulók, még szinte gyerekek. Oda kell
figyelni rájuk, terelgetni, de nekünk is
kell tanulnunk tőlük, hiszen ez egy új,
nagy felelősséggel járó feladat. Sok
mindent átértékeltünk mi is az első év
tapasztalati alapján. A szociális gondozó és ápolói tevékenység több héten át
tartó mindennapos gyakorlati képzésének szerves része, hogy a tanulóink a
„lélek gondozását, ápolását” is megtanulják, hogy tudjanak szeretettel odafordulni az idősek felé.
Eddigi tapasztalatunk alapján azt látjuk, hogy pozitív jelenlétet biztosítanak a fiatal tanulók. A szociális gondozó és ápoló tanulók munkavégzésük
során szoros kapcsolatba kerülnek az
idősotthonban élő emberekkel. Az
otthonban élő idősek számára a gyakorlaton lévő fiatalok sokszínűsége, jó
kedve, fiatalos dinamikája, szépsége,
gazdagítja, feltölti az itt élő idősek
napjait. Lakóink szeretettel fogadják és
várják a tanulókat, mivel az itt tartózkodásuk feleleveníti saját fiatal korukat, sok szép emlék kerül elő saját fiatal éveikből, melyek valahol mélyen
belül elzárva hevernek. Ez nagyon
pozitív hatással van az idősekre. Az
állandó és folyamatos betegséggel kapcsolatos gondolatok mellé előkerülnek
a kicsit derűsebb, kedvesebb és szép
emlékek, mert ha a lélek jobban érzi
magát, akkor a test is gyógyul. Talán
ezáltal is elősegíthető a lelki egészség
védelme és fenntartása, mely lehetővé
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teszi, hogy az otthonban élők könnyebben tudják elfogadni állapotukat, és
könnyebben tudjanak alkalmazkodni
környezetükhöz, amelyben élnek.
Freiné Stumpf Henrietta
intézményvezető
Nyári gyakorlat a Krónikus Belgyógyászati Osztályon
Nagy örömömre szolgál, hogy leírhatom véleményem az osztályunkon nyári gyakorlatot töltő diákok munkájáról.
A nyáron a tizedikes egészségügyi
szakgimnazista tanulók (a jelenlegi 11.
C osztály) megtapasztalhatták az általuk választott ápolói munkát, hivatást a
krónikus belgyógyászati osztályon. 4
fős csoportokban 1 hetet töltöttek nálunk. Kétféle érzés kavargott bennem,
bennünk az elején, megkönnyebbülés
és félelem. A diákok nem voltak még
nyári gyakorlaton a kórházban, nekik
minden teljesen idegen. Szokatlan az,
hogy dolgozni kell egy megadott óraszámban, 1 hét alatt minden nap meg
kell jelenni reggel 6 órakor és majd
csak 13 órakor mehetnek haza. Mivel
nem dolgoztak még, először meg kell,
hogy ismerkedjenek az egészségügyi
ellátásban használt eszközökkel, módszerekkel, és nem utolsó sorban a be-

teg emberekkel. A krónikus belgyógyászati osztályon zömmel idős, kiszolgáltatott betegek vannak, akik az
ápolók segítségére, megértésére, odafigyelésére szorulnak. A félelmem adott
volt, hogyan segítsük a diákokat megbarátkozni az új helyzettel, élményekkel. Megkönnyebbülést pedig azért
éreztünk, mert egész évben, de főleg
nyáron mindig öröm, ha segítség érkezik ezen betegek ellátásához. Nagyon
jó benyomást tettek ránk a diákok,
azon túl, hogy segítőkészek, talpraesettek, képesek voltak önállóan is munkát
végezni az első nap után. A gyakorlat
alatt láthatták a betegfelvétel menetét,

készítettek EKG-t, mérhettek vérnyomás és vércukor értéket, adhattak be
kis molekulasúlyú heparint, készíthettek össze infúziókat, a bátrabbak vért
is vehettek, természetesen felügyelet
mellett. Megtanulták az ágyazást, etethették a betegeket, pelenkázhattak, ami
tegyük hozzá, nem ugyanolyan, mintha
egy gyermeket pelenkáznánk. Részt
vettek a viziteken és megismerhették a
betegellátás során használt dokumentációt. Ezen diákok 3 hetet töltöttek a
kórházban, és bátran mondhatom,
hogy az egyik leglelkesebb tanulókkal
ismerkedtünk meg. Megemlíteném,
hogy tanáraikat is elismerés illeti, mert
az alapokat az iskolapadban már valamelyest elsajátították. Magam és munkatársaim nevében köszönöm ezen
diákok segítségét, munkáját, odaadását
az osztályunkon lévő betegek ellátásában. Kívánunk nekik további sikereket,
kitartást ezen a pályán és szívesen várjuk vissza őket a gyakorlati idejük
letöltésére.
Kisné Tüdős Ivett
helyettes főnővér

nek is. A Sátoraljaújhelyi Kossuth
Lajos Gimnázium és Hotel Hunor
között régóta fennálló, jó együttműködésnek köszönhetően, az idegenforgalmi szakon tanuló diákok a kötelező
gyakorlati idejüket tölthetik szállodánkban a nyári időszakban. Lehetőségük nyílik megismerkedni az idegenforgalom / vendéglátás napi feladataival - szállodai és éttermi szinten is.
Éles környezetben kamatoztathatják az
iskolában megszerzett szakmai és idegen nyelvi ismereteiket. 2019 nyarán
hat szakgimnáziumi diák (Horváth
Bianka, Magnucz Vanessza, Raguczky
Nikol, Rostás Ramóna, Röszler Vivien
és Szabó Vanda ) töltötte gyakorlatát
szállodánkban, akik akkor valamennyien a 10. B osztály tanulói voltak. Gyakorlatukat példásan teljesítették, segítve ezzel a recepciósok, szobaasszonyok valamint a felszolgálók munkáját. Köszönjük a diákoknak a lelkes,
alapos és önálló munkavégzést, az őket
tanító pedagógusoknak a kitűnő szakmai felkészítést. Reméljük, az iskola
és a szálloda gyümölcsöző együttműködése a jövőben is folytatódik.

Szakmai gyakorlaton a Hunor
Hotelben

Molnár Mónika
Hotel Hunor

A Hotel HUNOR Sátoraljaújhely
egyetlen négycsillagos szállodája, közvetlenül a Magas - hegy lábánál, a
Zemplén Kalandpark szomszédságában található. A szálloda 39 szobájával
( 4 apartman, 2 négyágyas és 33 db
kétágyas ) városunk meghatározó szálláshely szolgáltatója. Szállodánk egész
éves nyitva tartással biztosítja a pihenni, túrázni vágyó vendégek kényelmét.
A hotel ideális helyszíne a céges csapatépítő, továbbképző rendezvények-

A 10. évfolyam befejezésével kötelező 4
hetes összefüggő nyári gyakorlatot
teljesítettem a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban. Mivel most voltam
először kórházi gyakorlaton, az elején
még nagyon izgultam, hogy milyen
lesz, mit fognak elvárni, és hogy fogom
-e tudni teljesíteni az elvárásokat. Minden reggel 6 órára kellett az adott kórházi osztályra érni, munkára alkalmas,
fehér ruhában. A négy hét alatt négy
osztályra voltunk beosztva: a krónikus
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belgyógyászatra,
a
járóbetegszakellátásra, az ápolási osztályra és a
csecsemő-gyermek osztályra. Mindegyik hét elején eléggé izgultam, hogy
vajon milyen lesz adott osztályon dolgozni, segédkezni, de általában kellemesen csalódtam. Persze mindegyik
osztályon akadtak nehézségek, például
a feladatokkal, amiket kaptunk, de
ilyenkor kaptunk segítséget az ott dolgozó nővérektől. Minden osztályon
rengeteg mindent tanultam, ha nem
voltam biztos magamban, inkább segítséget kértem, és kérdeztem, valamint
megfigyeltem. Dokumentálni kellett a
munkanaplóban mindennap, hogy mi
az, amit megfigyeltem, mi az, amiben
segédkeztem, és hogy esetleg mit csináltam egyedül. Összességében élveztem a nyári gyakorlatot, az elméleti
anyagot átültethettem a gyakorlatba.
Nagyon jó érzés volt, hogy segíthettem
másoknak. Az összefüggő nyári gyakorlat alatt még biztosabb lettem abban, hogy jó és hozzám illő pályát választottam magamnak, és szívesen fogom végezni azt később is, a mindennapokban.
Sipos Jázmin Violetta
11.C osztályos tanuló
A szakmai gyakorlat nekünk, a 9. D
osztály szociális gondozó csoportnak
2019. 06.17- től 2019.07.14- ig tartott
a Szent Anna Szeretetotthonban. 2
műszakba voltunk beosztva: délelőttös
és délutános műszakba. A délelőttös
műszak reggel 6:00- tól délután 13:00ig tartott, míg a délutános műszak délelőtt 11:00 - 18:00-ig. Mi általában
délutánosak voltunk, de azért a reggeli
korán kelés nálunk sem maradhatott
el, mert volt egy pár alkalom, hogy
nekünk is be kellett bennünk reggel.
Az első nap kicsit idegesen, enyhe gyomorgörccsel keltünk, hogy vajon mi is
vár majd ránk. A nővérek kedvesek
voltak, megmutattak nekünk mindent
lépésről lépésre, elmondták, melyik
lakónak milyen betegsége van, mikre
jó odafigyelni. A felsőbb évesek, a
mostani 11. D osztály szoc. gondozós
lányai is sokat segítettek nekünk,
mondták, hogy ne féljünk és a gyakorlat végére már úgymond mi is rutinszerűen fogunk mindent csinálni. A szakmai gyakorlat ideje alatt megtanultuk
a higiénés szükségletek ellátását, a
különböző mozgatási technikákat mind
a fekvő, mind a járó betegeknél, a bevett napi rutinokat, mint pl. a cukorbeteg lakóknál a vércukormérést és az
inzulin beadást. Feladataink voltak
még az ágyazás, a betegek környezeté-
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nek rendbe tétele, gyógyszerosztás, de
csak úgy, hogy egy nővér is jött velünk, pelenkázás. Megismerkedtünk a
lakókkal is. Néha el kellett kísérni őket
az Egészségházba. Végeztük még a
reggeli vagy délutáni mosdatást, a
rendszeres itatást a melegre való tekintettel, pelenkát cseréltünk, etettünk.
Itt fontos volt azt megjegyezni, hogy
kinek milyen diétája van. Persze voltak
nehézségeink, mert minden kezdet nehéz, de belerázódtunk a dolgokba.
Mikor letelt a 4 hét, és az első napot
otthon töltöttük, úgy gondoltuk, valami
hiányzik nekünk, visszavágytunk az
otthonba. Ezért egy keddi napon viszszamentünk, és megkérdeztük igazgatónőt, hogy engedélyezi-e nekünk,
hogy még egy ideig itt dolgozzunk.
Igazgatónő természetesen igent mondott, és megbeszéltük vele, hogy délutánonként tudnánk jönni. Örömmel
tértünk vissza az otthonba, jó érzés
volt mind a kettőnknek, hogy segíthettünk a nővéreknek és a lakóknak egyaránt. Már tudtuk, ki a cukorbeteg, és
hogy kb. mikor kell mérni a cukrukat,
kit kell etetni és kit nem, ki milyen diétán van, és egyszerűen csak jó volt
újra ott lenni. Összesen még mi ketten
2 héttel dolgoztunk ott tovább, mint a
többiek. De ennek a 2 hétnek a végén
már vártuk a szeptembert, mert tudtuk,
hogy a 10. évfolyamon év közben is
minden héten 1 napot szakmai gyakorlaton leszünk a Szent Anna Szeretetotthonban és örültünk, hogy újra ott lehetünk.
Czető Mónika Julianna és
Rostás Bianka Evelin
10. D osztályos tanulók
2019. nyarán kötelező szakmai gyakorlatunkat teljesítettük a sátoraljaújhelyi Hunor Hotelben. Várakozásokkal
telve érkeztünk a gyakorlat helyszínére. Némi fogalmunk már volt a vendéglátási feladatokról, de a gyakorlatban még nem volt alkalmunk megtapasztalni a szakma fortélyait. Reggel 7
vagy 8 órára kellett megérkeznünk a
munkahelyünkre. Aznapi beosztásunktól függően a megfelelő munkaruhát
vettük fel. Felszolgáláshoz fekete nadrág és fehér felső, takarításhoz sportos, laza ruházat kellett. A gyakorlat
vezetője elmondta a beosztásunkat,
részletezte, hogy kinek mi lesz az aznapi feladata. A 3 fő feladatkör a felszolgálás, a takarítás és a recepció voltak.
A recepción megfigyelhettük, hogy
hogyan kell a foglalásokat intézni
elektronikus úton. A felszolgálás volt a

legérdekesebb és a leghasznosabb része a munkánknak. A reggelivel kezdődött a nap. Előkészítettük a svédasztalt.
Reggelizés közben felszolgáltuk a meleg italokat, közben figyeltük, hogy a
svédasztalra milyen ételeket kell pótolnunk. A reggeli után leszedtük az asztalt és elkezdtünk készülni az ebédhez.
Megterítettük az asztalokat, ellenőriztük az italos hűtőt, megigazítottuk a
székeket és szalvétákat hajtogattunk. A
legizgalmasabb rész a rendelések felvétele volt. Külföldi vendégek esetén
alkalmazhattuk idegen nyelvi tudásunkat is. Ebéd után újra rendbe raktuk az
asztalokat, terítőt cseréltünk, megigazítottuk a vázákat, fűszertartókat. Délután terítőket vasaltunk és szobákat
takarítottunk. Megismerhettük a mosoda munkáját is. A takarítás ágyneműcseréből, törölköző cseréből és portalanításból állt. Meg kellett néznünk a
minibár tartalmát is, esetleges hiány
esetén pótolni kellett a készletet. A
munkaidőnk 14 vagy 15 óráig tartott.
A nap végén jól esett otthon megpihenni. Pihenés közben átgondolhattuk a
nap eseményeit. Az egész napos pörgésben nem sok időnk volt elmélkedni.
Megtapasztalhattuk a szakma és a felnőtt élet mindennapos szépségét és
nehézségeit. Az 1 hónapos gyakorlat
alatt nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Reméljük, ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni tudjuk majd a következő nyári gyakorlaton és később az
életben is.
Horváth Bianka Elizabet, Raguczky
Nikol és Rostás Ramóna
11.B osztályos, turisztikai szakgimnazista tanulók
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Ínyesmesterség és kultúra – határon innen és túl
A „Határtalanul” pályázat 2018. évi
kiírására adott be és nyert el pályázatot
intézményünk. Pályázati partnerünk a
Szovátán működő Domokos Kázmér
Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola. A program témája a hagyományos
konyhakultúrán keresztül történő ismerkedés a két település/térség jellemzőivel, az egyedi sajátosságok megismerése. A program előkészítő munkálatai még az előző tanév folyamán
megtörténtek, a megvalósulásra ennek
a tanévnek az elején került sor. A sátoraljaújhelyi csoport 2019. szeptember 2-án utazott Szovátára, és 6-án tért
haza. A szovátai csoport szeptember
10-én érkezett Sátoraljaújhelyre és 14én utazott haza. Erről számolnak be a
kossuthos és szovátai tanulók írásai.

2019. szeptember 2-án, a tanévkezdés
első hetén iskolánk megvalósította a
„Határtalanul” programot. A 9. 10.
és 11. évfolyamosok két tanár (Mizsák
Éva és Géczi István) kíséretével Romániába, Szovátára utaztak, és érdekes
programok keretén belül tölthettek el
ott egy felejthetetlen hetet. A csoport
hétfőn reggel 8:00 órakor indult el
busszal. 10 órán keresztül utaztunk,
majd Románia területe felé közeledve
csodálhattuk természeti szépségeit.
Megérkezésünk után az ottani diákok
fogadtak minket. Szálláshelyünk Szovátán volt, a “Teleki panzióban”,
amely nagyon tetszett a csoportnak. A
vendéglátást a diákok közötti ismerkedés követte. Az estét szabad programmal zártuk, amikor körülnézhettünk a
városban a fogadó diákok segítségével. Első nap reggeli után az iskolába
mentünk, ahol az iskola igazgatója
bemutatta az iskolát és szakmáit, majd

körülvezette a csoportot. Délután Fenyőkútra indultunk esztena látogatásra. [Az esztena ideiglenes lakhely,
szállás és munkahely, a fejősjuhászattal kapcsolatos szállásgazdaság, ahol
nem ritkán szarvasmarhákat is tartanak. Itt végzik az állatok legeltetését,
fejését és a tejtermékek készítését. Erdélyben nagyon gyakori. A szerk. ] Itt
különböző sajtféléket kóstolhattunk,
közben elmondták nekünk a sajtkészítés folyamatát. Vacsorára túróspuliszkát készítettünk az iskola udvarában
közösen, majd meg is kóstoltuk azt. Az
első napi programot egy esti sétával
zártuk a csodálatosan szép Medve-tó
körül. Második nap Parajd nevezetességéhez látogattunk el, egy anno tenger helyére épült sóbányába. Itt egy
egész délelőttöt tölthetett el a csoport
és fedezhette fel különböző helyszíneit.
Ebéd után Korondon a fazekasság
technikáit ismerhettünk meg, majd
Farkaslakára folytattuk utunkat, ahol
Tamási Áron emlékművét koszorúztuk
meg. Az estét szabad programmal fejeztük be. A harmadik napon ismét
reggeli után, Székelyudvarhelyre mentünk, a városi könyvtárba, ahol idegenvezetéssel ismertük meg a könyvtár
helyiségeit, majd bemutatták a régi
nyomtatókat és a nyomtatás folyamatát. Interaktív fizikai kísérletek, kupola
vetítés és lyukkamera követte az idegenvezetést. Ebédelni egy étterembe
mentünk, majd utána szabad programként a vásárlást vette a csoport igénybe. A harmadik napot ismét egy esti
szabad programmal zártuk a szovátai
diákokkal. Negyedik azaz, az utolsó
napon reggeli után 9:00 óra tájékán
indultunk haza, és délután 5 óra felé
szerencsésen meg is érkeztünk. Végezetül a csoport nevében szeretném
megköszönni tanárainknak, hogy egy
ilyen fantasztikus, felejthetetlen programban vehettünk részt. Köszönjük a
jobbnál jobb programokat, és a mindennapi jókedvet. Nem utolsósorban
nagyon örülünk annak, hogy megismerhettük a székelyföldi diákokat és
szoros barátságot alakíthattunk ki velük.
Halgas Eszter
10. C osztályos tanuló

Érdekes programokkal teli kirándulásnak néztünk elejébe. Először még nem
tudtuk, hogy milyen programok várnak
ránk, így meglepetés volt nekünk a kirándulás minden napja. Sok gyönyörű
helyet mutattak be nekünk a helyiek,
amik mindenkinek nagyon tetszettek.
Megtekintettük a Vizsolyi bibliát, Sátoraljaújhelyben a Kazinczy Múzeumot, a
levéltárat, és a városházát. Még egy méhészhez is elvittek minket, aki elmesélte,
mennyire nem könnyű a mézkészítés, de
mégis milyen csodálatos dolog az, aki
ilyennel foglalkozik. Elvittek minket egy
farmra, ahol rengeteg lovat, tehenet,
bikát láttunk, és egy barátságos kis szamarat is. Egy nagyon tehetséges lány
bemutatót is tartott a lovával, amit mindenki csak tátott szájjal nézett. Megtanultunk ez idő alatt tehenet is fejni, ami
számunkra érdekességnek számított.
A város egymagában egy érdekes, csodálatra méltó hely, ahol szívesen eltöltenénk a szabadidőnket. Az iskola is gyönyörű, amit meglátogattunk, számunkra
megérte elmenni Sátoraljaújhelyre. A
helyiek, akiket megismertünk, nagyon
jószívűek, kedvesek és barátságosak.
Már amikor megérkeztünk, ott voltak és
fogadtak minket, a szabad idejüket ránk
áldozták. Sokunk számára barátságok
alakultak ki, amik reméljük, hogy minél
hosszabb ideig megmaradnak. Rengeteg
helyre vittek ők is minket, amikor nekünk szabad időnk volt, minden este a

programok után eljöttek hozzánk a szállásra, és szórakoztunk, sétáltunk. Külön
kiemelném a lányokat, akikkel minden
este rengeteget nevettünk és akik nagyon hiányoznak nekünk. Minden társam nevében írom azt, hogy reméljük,
még fogunk találkozni. Köszönjük annak a két diáknak is, akik idegenvezetőink voltak Reméljük, hogy ti, diákok is
annyira jól éreztétek magatokat, mint
mi.
Demeter Annamària

KOSSUTH HÍRLAP
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Kossuth-tematikus hét
2019. szeptember 16-20. között rendeztük meg a Kossuth-tematikus hetet, mely már hagyománnyá vált nálunk. A rendezvények célja volt a hagyományápoláson
túl, iskolánk fennállásának 230. évfordulójáról való
megemlékezés is.
A tanulók érdekes és változatos rendezvényeken vehettek részt. Hétfőn Dr. Ringer István múzeumigazga-

tó rendhagyó történelemórát tartott, kedden a Hangásznégyes ismertette meg a hallgatóságot a kor zenéjével.
Szerdán tematikus nap keretében a diákok meglátogatták városunk Kossuthhoz kapcsolódó emlékhelyeit.
Jártak többek között a Piarista templomban, a levéltárban, a Városháza dísztermében, a Csodarabbi sírjánál.
Élményeikről beszámolókat készítettek, amiket a humán munkaközösség értékelt. Csütörtökön az osztályok képviselői megkapták a totót, ami a 230. évforduló jegyében 23 kérdésből állt. A kérdések egyrészt a
tematikus napon tanultakra, másrészt iskolánk történetére vonatkoztak. A feladatlapot Kispál Józsefné, a
humán munkaközösség vezetője állította össze. A legjobb eredményt elérő osztály évfolyamonként jutalomban részesült. A rendezvénysorozat pénteken a hagyo-

mányos Kossuth ünnepséggel zárult, ahol sor került a
győztes osztályok jutalmazására is. Az ünnepi műsort
összeállította és betanította Biacsko Istvánné, előadták:
Halász Fanni, 12. B, Csongrádi Anikó és Szabó Vanda
11. B, valamint Bártfai Milán, Halgas Eszter és Novák
Réka 10. C osztályos tanulók. A műsor elhangzása
után iskolánk igazgatójának ünnepi beszéde következett, aki értékelte a tanulók tematikus napon való teljesítményét, és átadta az osztályok képviselőinek az

édességekkel teli ajándéktáskákat. Minden évfolyamról a „B” osztályok beszámolóit tartotta a zsűri a legjobbnak. A totónál viszont a 10. C osztály érte el a legtöbb pontot, és így ők kapták meg ugyanazt a jutalmat.
Ezután került sor a Kossuth-diák cím átadására. A kitüntető címet ebben a tanévben Csűrös Veronika 11. C
osztályos egészségügyi szakgimnáziumi tanuló érdemelte ki, elsősorban kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Iskolánk alapítványa az idei tanévben egy új
díjat is alapított, a „Tehetség és kreativitás” díjat. Ezt
első alkalommal Csongrádi Anikó és Karakó Dávid
vehették át, mindketten 11. B osztályos tanulók. Anikó
az irodalmi és történelmi műsorokban való több éves
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eredményes közreműködéséért, valamint Győrben a
Szép magyar beszéd országos fordulóján nyújtott teljesítményéért, Dávid pedig az iskolai Filmklubban nyújtott kiemelkedő munkájáért érdemelte ki az elismerést.
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, különös tekin-

tettel a 230. évfordulóra.

A Kossuth Hírlap megkérte az évfolyamok közti versenyen győztes osztályokat és a Kossuth-diák címet elnyert tanulót, hogy írjanak lapunknak élménybeszámolót a tematikus hét eseményeiről, illetve arról, hogy
mit jelentett neki az elnyert kitüntetés. Az alábbiakban
az ő beszámolóikat olvashatják.
Iskolánk névadója, Kossuth Lajos a gimnázium növendéke volt 1810 és 1816 között. A gimnáziumban minden évben megrendezésre kerül a „Kossuth-hét”,
mellyel iskolánk hagyományait kívánjuk erősíteni. 9.
osztályos tanulóként érdeklődéssel és egyben izgalommal vártam a Kossuth-hetet. Minden napra jutott egyegy érdekes program: előadás, hangverseny, projektnap, ünnepség. Számomra a legizgalmasabb és legtartalmasabb program a szeptember 20-ai tematikus nap
volt. Ezen a napon más módszerrel, más formában jutottunk értékes és új ismeretekhez. A nap az iskola
könyvtárában kezdődött, ahol a gimnázium 230 éves
történetéről tartott előadást Müller tanárnő, iskolánk
könyvtárosa. Ezután a 9. évfolyam feladata a gimi és a
város Kossuth emlékeinek a megismerése volt. Először
az iskola épületében néztünk meg a különböző
„Kossuth-emlékeket”: a domborművet, a márványtáblát, a Kossuth-mellszobrot. Ezután „nyakunkba vettünk” a várost, és útra keltünk a városi emlékek felkutatására. Első városi emlékünk a Kossuth - ház volt.
Jártunk a Kazinczy Múzeumnál, a Városháza előtt,
ahol több márványtáblát is megnéztünk. A séta során
számos fényképet készítettünk. A következő emlék a
Kossuth-szobor volt, ahol elkészítettük az első osztály-

képünket is, illetve elolvastuk, lefotóztuk a szobor hátulján lévő idézetet. Újhelyiként is új információnak
számított nekem a Hősök terén lévő Kossuth-ház. A
városi séta után visszamentünk a suliba, és megkezdődött az új ismeretek, az elkészített fotók felhasználása
projektmunka keretében. Felosztottuk az osztályt 4 csoportra. Minden csoport más-más feladatot kapott. Az
első csoport úti beszámolót írt, a második csoport PPT
prezentációt készített, a harmadik csoport tablót csinált, a negyedik csoportnak térképet kellett rajzolni az
emlékhelyekről. Minden csoport komolyan vette a feladatát, kreatívan látott munkához. Nagyon jó hangulatban dolgoztunk együtt. A feladatok során felhasznál-

KOSSUTH HÍRLAP
hattuk a séta során készített fotókat. Mindenki nagyon
jól érezte magát ezen a napon. Tanultunk, csak kicsit
más formában jutottunk el az új ismeretekhez. Jobban
kihasználhattuk a kreativitásunkat. Ez a nap nagyon jó
volt arra is, hogy az osztály igazi közösséggé kezdjen
formálódni, megtanuljunk együttműködni, összekovácsolódni.
Fábián Meliton és Lukács Ábel
9. B osztályos tanulók
Iskolánkban lassan hagyománnyá válik az, hogy minden évben megrendezésre kerül a Kossuth-hét, amelyet
Kossuth Lajos születésének alkalmából szervezünk
meg. Első úticélunk a Piarista templom volt. Szabó
László piarista atya, szerzetes bemutatta nekünk a
templomot és az épület történetét, valamint a pálos és a
piarista rendről is mesélt. Megtekinthettük az oltárokat, a szobrokat és megtudhattuk, mi is az a stallum. A
szó latin eredetű, álló bútort jelent, ahol a szerzetesek
állva tudtak imádkozni. A stallumok fölött a képeken
mártírokat láttunk, mindegyiken ott volt az eszköz,
amivel kivégezték őket. Ezután a templom folyosóján
megtekinthettük az ország legrégebbi kőóráját. Majd a
kollégiumba is ellátogattunk, igaz csak az udvarra
mentünk (mert a kollégiumot most felújítják), ahol
megnézhettük a szép gótikus ablakokat. Akkoriban az
első emeleten a szerzetesek laktak, a második emeleten
pedig a diákok tanultak. Iskolánk névadója, Kossuth
Lajos is itt tanult a piaristáknál, ebben az épületben.
Majd később kicsinek bizonyult ez a hely, ezért elkezdtek egy új épületet építeni. Két épületrészt építettek fel, majd az államosítás után az állam fejezte be
végleg iskolánk épületét. Utunk következő helyszíne a
Városháza volt, ahol a díszteremben egy előadás keretében még több információt megtudhattunk Kossuthról,
valamint a díszterem történetéről is. Kimehettünk arra
az erkélyre is, ahol Kossuth az első beszédét tartotta.

Végezetül visszasétáltunk az iskolába, de előtte még
megtekintettük a Kossuth- szoborcsoportot, ahol zárásképpen pár mondatot ejtettünk a városról és Kossuth
politikájáról. Az iskolába visszaérve elmélkedtünk a
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nap eseményeiről, és megírtuk az élménybeszámolót.
Nekünk, tizedikeseknek külön élményt jelentett, hogy
ezt régi, ún. „mártogatós” tollal kellett megírni. Nagyon reméljük, hogy jövőre is megrendezésre kerül ez
a hét.
Olasz Orsolya
10. B osztályos tanuló
2019.09.18-án, reggel 7.55-kor a 11.B osztály a Városháza előtt gyülekezett, hogy megtekintsük az egyko-

ri Zemplén vármegye Levéltárát, ami még Mária Terézia és II. József korában épült, és több helyiségből áll.
Gyönyörűen faragott polcokon sorakoznak az idő vasfogát legyőző dokumentumok, mint például, jogi jegyzőkönyvek, hivatalkönyvek, közigazgatási perek és más
régi iratok. Lenyűgöző volt számunkra, hogy a nemesi
iratokat az eredeti vászonzsákokban tárolják. A számtalan irat között nem egy olyan volt, amelyeken iskolánk névadója, Kossuth Lajos neve és aláírása szerepelt, mivel fiatal kora óta szorosan kapcsolódik a város történelméhez. Miután magunk mögött hagytuk a
Levéltárat, elindultunk a méltán nevezetes és Újhely
egyik fontos látnivalójához, Teitelbaum Mózes csodarabbi sírjához, aki szintén kapcsolatba hozható Kossuthtal. A rabbi meggyógyította őt, amikor gyerekkorában torokgyíkban szenvedett, és nagy jövőt jósolt az
ifjúnak, és igaza is lett. Megértettük, hogy miért keresik fel évről évre ezt a sírhelyet több ezren, mivel egy
olyan személy nyugszik ott, aki a hit erejével életeket
mentett és változtatott meg, köztük Kossuthét is. Nagyon jó élményekkel gazdagodtunk, és ezzel is többet
tudhattunk meg iskolánk névadójáról és városunkról.
Rendkívül örültünk, mikor megtudtuk, hogy a mi osztályunk nyerte el a munkaközösség tetszését a beszámolókkal, amiket a séta után iskolánkba visszatérve a nap
eseményeiről írtunk.
Röszler Vivien
11. B osztályos tanuló
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A tematikus hét szeptember 16-án kezdődött. A hétfői
napon részt vehettünk egy rendhagyó történelem órán,
ahol Kossuth és Széchenyi kapcsolatáról, „vitájáról”
hallhattunk és az iskolai életéről. Sok érdekességet
hallottunk róluk 45 percen keresztül, amit a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója tartott. A
hét második napján, kedden az alsóbb évfolyamosoknak a Hangász- négyes tartott egy kis zenei ízelítőt az
iskolai könyvtárban. Mi ezen az idén sajnos nem tudtunk részt venni, de tavaly mi is meghallgathattuk a
Kossuth korabeli zenéket. Következő napon, szerdán, a
tematikus nap keretében az első tanítási órán Teitelbaum Mózesról olvasott az osztály egy beszámolót, és itt
olvashattunk még Kossuth Lajos és a csodarabbi kapcsolatáról, hogy miért volt szükség neki is felkeresni a
rabbit. Ezt követően a Városháza dísztermébe vezetett
az utunk. Itt a városi önkormányzat anyakönyvvezetője
egy rövid beszámolót tartott a Városházáról és Kossuth
Lajos Újhellyel való kapcsolatáról. És itt megtekinthettünk két embernagyságú portrét, amik Kossuth Lajost
és II. Rákóczi Ferencet ábrázolják. Megtudtuk, hogy
ez a díszterem többek között házasságkötési helyszínként is szolgál. A következő utunk a Sátoraljaújhelyi
Levéltárhoz vezetett. Itt nagyon sokáig elidőztünk,
mivel nagyon sok érdekességet hallhatunk. Pl: elsőként
Kazinczy Ferenc levéltári munkásságáról, illetve Kossuth Lajos régi tevékenységeit nézhettük meg közelebbről. Aztán az utolsó állomásunk a csodarabbi, Tei-
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A 2019/2020-as tanévben én voltam az a szerencsés tanuló, aki a Kossuth-diák oklevelet megkapta. Nagyon
meglepő volt számomra, hiszen nem számítottam rá, de
nagyon örültem neki, hogy tizenegyedikesként megkaptam ezt a díjat. Örömmel tölt el, hogy elismerik a
„munkámat”, ami alatt a tanulást értem. 9.osztályos korom óta próbálok maximálisan teljesíteni, jól tanulni és
kivenni a részem az iskolai életben is, bár a szereplés
nem igazán az én világom. Mivel céljaim vannak a jövőben, ezért is tekintem fontosnak a tanulást. Szeretnék a
szakgimnázium után továbbtanulni egyetemen. Mivel
egészségügyi szakképzésben vagyok jelenleg is, természetesen szeretném ezt a szakirányt választani a jövőben
is. Eddig a mentőtiszt, a szülésznő és a pszichológus
szakmákra gondoltam, hogy megfelelnének nekem.
Mind a háromnak megvannak a maga szépségei, ezért
nagyon nehéz lesz majd a választás. Szerintem azért is
ennyire fontos a tanulás a mi szakterületünkön, hiszen
emberi életek vannak a kezünkben, és nem szabad hibázni. De egyelőre a gimis éveimre visszatérve, rövid
távú célkitűzésem, hogy sikeres érettségivel és nyelvvizsgával zárjam a középiskolai tanulmányaimat.
Csűrös Veronika
11.C osztályos tanuló

telbaum Mózes sírja volt, ami a mai zsidóság zarándokhelye. Megtudtunk róla sok információt és megtekinthettük közelebbről a csodarabbi sírját és kívánságokat dobhattunk be az arra kijelölt helyre. Visszatérve
iskolánkba, 2 csoportban dolgozva megírtuk az élménybeszámolót a nap eseményeiről.
Rendes Petra, Siska Dzsesszika és Zsiga Hortenzia
12. B osztályos tanulók

A Kossuth Hírlap szerkesztőbizottsága nevében ezúton
gratulálok minden díjazottnak, és kívánom, hogy további szép sikereket érjenek el, mind a tanulás mind az iskolai élet egyéb területein. Az idei Kossuth-diákunknak
pedig azt kívánom, hogy úgy teljesüljön a jövőbeli célkitűzése, mint a tavalyi Kossuth-diákunknak, Tamás
Ákosnak, akinek sikerült bekerülnie az első helyen megjelölt képzésbe, és most már elsőéves hallgató a Corvinus Egyetem pénzügy-és számvitel szakán.
Biacsko Istvánné
tanárnő

KOSSUTH HÍRLAP
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Idegenforgalmis tanulóink szakmai kirándulása a Nyírségbe
2019. október 3-i kirándulásunk reggelén sajnos nagyon hideg, szeles, zord és esős időben indultunk útnak. Első állomásunk Nyíregyháza volt, itt csatlakozott
hozzánk idegenvezetőnk, Juhász Béla bácsi. [Juhász
Béla régi jó ismerőse iskolánknak, ugyanis évekkel
ezelőtt több éven át tanított az idegenforgalmi szakközépiskolánkban szakmai tárgyakat. A szerk.] Innen

együtt utaztunk tovább Nyírbátorra, ahol a Báthori várkastélyt látogattuk meg. Az egykori magtár épületét az
utóbbi években szépen felújították, ahol viaszbábok
segítségével, panoptikum jelleggel, igazán életszerűen
ismerkedhettünk meg a korszak történelmi eseményeivel. Először az I. Ferdinánd biztosai illetve Fráter
György között 1549. szeptember 8-án köttetett Báthori
egyezményt kiállító termébe nyerhettünk betekintést.
Egy másik kiállítóteremben pedig a Kenyérmezei csata
viaszbábokkal bemutatott jelenetét láthattuk, mely annak állít emléket, hogy Kinizsi Pál Báthori István erdélyi vajdával együtt 1479. október 13-án Kenyérmezőnél hatalmas győzelmet aratott a török sereg felett. Erről a haditettről Antonio Bonfini korabeli híradása is
lelkesen tudósított: „Kinizsi Pál két kardot vesz kezébe
s üvöltő oroszlánként mindenütt vérben gázol. Amerre
ront, feltarthatatlanul mindent, amit talál, letipor, széles sorban hatalmas öldöklést és mészárlást visz végbe." Megtudhattuk azt is, hogy a győztes csata után
Kinizsi úgy járta a győzelmi táncát, hogy a foga közt
és két karjában is,
egy-egy török hadifoglyot tartott. Utunk
Báthori
Erzsébet
termébe vezetett tovább, ahol betekintést nyerhettünk életébe. A terem első
részében azt láthattuk, ahogy Báthori
Erzsébet
felkötött

szűz lányok holttestei mellett vérfürdőt vesz. A legenda szerint Erzsébet ugyanis szűz lányok vérében fürdött fiatalságának megőrzése érdekében. (Ez persze
nem volt igaz, csak elterjesztették róla, hogy legyen
ürügy arra, miért fogják perbe és veszik el tőle a vagyonát is.) Koncepciós eljárás során boszorkánysággal, gyilkosságok és brutális kínzások elkövetésével
vádolták meg, bár az ellene felhozott vádakat csupán
kínvallatással „meggyőzött” szolgálókból sikerült kicsikarni. Erzsébetet a hamis tanúvallomások miatt fogolyként a csejtei várba zárták, szobájának ajtaját befalazták, és csak egy kis nyíláson át adtak neki enni és
inni. Itt halt meg 54 évesen, elborult elmével. Hirtelen
öregedését egy kis ablakocskán keresztül bekukucskálva magunk is nyomon követhettük. A múzeumban aranyos sárkányos plüssfigurákat is lehetett vásárolni.
Utánajártunk annak, vajon mi lehet ennek az oka? A
tárlatvezetőnk elmesélte, hogy a Báthori családnak van
egy eredetmondája. E szerint a szatmári síkság közelében lévő ecsedi-láp mocsarában egy sárkány tanyázott,
rettegésben tartva az itt élőket. Szent István király idejében a Gutkeled nemzetséghez tartozó Vid nevű vitéz
elhatározta, hogy megöli a lápi szörnyet. A legenda
szerint lement a mélybe és buzogányával sikerült is
legyőznie. Hősi tettét bizonyítandó, magával vitte a
sárkány három fogát, mely fogak azután a Báthori-féle
sárkányos címerben is szerepeltek, és ezt valóban, több
helyen magunk is megfigyelhettük. Utunk során a városban egy érdekes utcanévre is felfigyelhettünk, sőt
meglepve láttuk, hogy még egy zöldség-gyümölcs boltot is ezzel a számunkra furcsa megnevezéssel illettek:
„Szentvér”. Idegenvezetőnk elmesélte ennek a különleges névadásnak legendás történetét. Ezek szerint Báthori egyik lányát, Klárát, a helyi templomban élő fegyverforgató papok, az úgynevezett „vörös barátok” elrabolták és a templom kriptájában tartották fogva. Apja
hiába kereste, sehol nem tudott nyomára bukkanni.
Egyik éjjel egy - a vihar elől a templomba menekülő koldus figyelt fel sóhajtozására, sikolyaira, és erről
beszámolt Báthorinak. Az apa még aznap éjjel meghívta várkastélyába a barátokat és jó borával leitatta őket.
Közben emberei az utca teljes hosszában hegyükkel
felfelé álló szuronyokat helyeztek el, így amikor a kastélyból futva menekültek laktanyájukba Báthori haragja elől, az utcán patak-szerűen folyt a szerzetesek
„szent vére”, amit ma is nagyon szemléletes módon
őriz az utca neve.
Ezután Máriapócs felé vettük az irányt, ahol megnézhettük a Nemzeti Kegyhelyet. Ez a görög-katolikusok
neves búcsújáróhelye, Nyíregyházától 30 kilométernyire. Sok zarándok érkezik ide. Mivel görög – katolikus a templom, ezért csodálatos, díszes ikonosztáz található az oltárnál. Számos érdekességet megtudhattunk itt is. Az eredeti Mária-képet a 17. században a
pócsi bíró készíttette a török rabságból való szabadulá-
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sának emlékére, mely hamarosan könnyezni kezdett,
amit egyházi és világi tanúk is megerősítettek. A csoda
hírére I. Lipót ezt a képet Bécsbe szállíttatta, de a másolatként készült képpel is ugyanaz a csoda esett meg,
ráadásul olyan téli hónapokban, amikor a csapvíz is
megfagyott. Számos díszes kis emléktárgy őrzi a csodatételek emlékét, köztük egy bilincsre hívta fel figyelmünket külön is idegenvezetőnk. Ennek története egy
19. századi gyilkosságra
vezethető
vissza,
melynek
elkövetésével egy
valójában ártatlan
fiatalembert vádoltak meg. Halálra
ítélték, de utolsó
kívánságát teljesítve, egyszer még
betérhetett a templomba, hogy imádkozzon.
Ekkor
azonban csoda történt: A kegykép
előtt bilincsei lehulltak, és erről a
hírről értesülve a
valódi gyilkos is
feladta magát, így a vétlenül elítélt ifjú csodálatos módon szabadulhatott. Béla bácsi még egy másik nagyon
érdekes történetet is elmesélt nekünk a templomról és
a kétszáz éve itt élő kaptárnyi méhről. A 19. században
egy nagykállói beteg férfi Mária elé zarándokolt,
gyógyulását kérve. Nagy fájdalmai közepette megfogadta, hogy ha meggyógyul, egy kas méhet ajándékoz
a templomnak. Amikor azonban a csodás gyógyulás
valóban bekövetkezett, hálátlan módon mégis meggondolta magát: Nem fáj már semmije, miért áldozná fel
értékes méheit? Mire azonban hazaért, a méhei maguktól repültek át Máriapócsra, és beköltöztek a templom
északi falába, ahol azóta is élnek. A legmegdöbbentőbb dolog az, hogy a rovarok – méhekre egyébként
egyáltalán nem jellemző módon – a barátságos déli
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oldal helyett a zord
északi falat választották
lakhelyül. Az érdekesség pedig: éppen a Mária kegykép mögötti
részen ütöttek tanyát! A
ma bazilikaként működő nagytemplom mellett
megnéztük azt a kis
fatemplomot is, amelyben 1715-ben a kegykép könnyezni kezdett.
Következő állomásunk
Nagykálló volt. Itt a
Kállay-kúriát nézhettük
meg, érdekes tárlatvezetéssel egybekötve. Megtudtuk, hogy a Kállay - kúriát 1763 körül egy olasz építész építette Kállay György megrendelésére. Sajnos a 90es évek közepén az épület minden funkcióját elvesztette
és pusztulásnak indult. Majd 2015. május 05-én kezdték
el a felújítást, ahol a 20-21. századnak megfelelően szerették volna helyrehozni. Megtudtuk, hogy a Kállay család bővelkedett a fontos munkakört betöltő személyekkel, mint például Kállay Tibor pénzügyminiszter vagy
Kállay Rudolf főorvos.

Kirándulásunk utolsó állomása Nyíregyháza volt, ahol –
immár napsütésben - a Kossuth teret, a Kossuth - szobrot
és az ott található Megyeházát csodálhattuk meg, illetve
Béla bácsi előadásából érdekességeket tudhattunk meg
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 120 ezer lakosú székhelyéről, az ország 7. legnagyobb városáról. Ezt másfél
órányi szabad foglalkozás követte, amit a hangulatos
belvárosban, illetve a Korzó bevásárlóközpontban tölthettünk el, így egy kis vidám hangulatú kikapcsolódással
zárhattuk le ezt az élményekben gazdag, tartalmas napot.
Köszönjük a szép napot és a kirándulási lehetőséget intézményünknek.
Siska Jennifer, Hutka Olívia, Sipos Konstantina Délia
a 2/14 TÉ osztály tanulói

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

Iskolánkból 3 kísérő tanárnak és több
mint 45 tanulónak lehetősége nyílt
2019. október 4-én egy kulturális kiránduláson részt venni Miskolcon, a
SZSZC GINOP-6.2.3 -17 nyertes pályázata jóvoltából. Először a Miskolci
Herman Ottó Múzeumba látogattunk,
ahol a Pannon -tenger Kiállítóépület
állandó földtörténeti és őslénytani
kiállításait tekinthettük meg, köztük a
legújabb,
„Dinók
FöldjénMezoZOOikum” c. interaktív tárlatot.
Mivel közeledett a vacsoraidő, egy
rövid szabad programot is beiktattunk
a Plázában. Ezután elindultunk Miskolci Nemzeti Színházba, ahol 19 órai
kezdettel Moliére Don Juan című vígjátékának bemutató előadását láttuk a
Nagyszínházban Szőcs Artúr rendezésében, Simon Zoltánnal a címszerepben. Főbb szerepekben láttuk még

Gáspár Tibor Jászai-díjas, érdemes
művészt, Mészöly Annát és Varga
Zoltánt is. Az ultramodern rendezés
mindenkinek elnyerte a tetszését, vörösre tapsoltuk a tenyerünket. Tanítványaink is már-már eufórikus hangulatba kerültek a darab végére, amireőszintén szólva-az előadás kezdetén
még csak gondolni sem mertem. A
remek hangulatú, tartalmas kirándulásért ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szerencsi Szakképzési Centrumnak. Zárásként következzenek
tanulóink rövid beszámolói.
Biacsko Istvánné
„Nagyon jól éreztük magunkat, érdekes volt a múzeum. Láttunk sok élethű
dinoszauruszt, és dinoszaurusz tojásokat is. Betekinthettünk még a víz alatti
világba is, láttunk halakat, műcápát.
Nekem a legjobban a kristályos kövek
tetszettek. Olyan kristályok is voltak,

amelyek egy sötét helyre voltak téve,
mert világítottak. Láttunk még kiásott
csont darabokat, koponyákat, amik azt
mutatták meg, milyen volt régen például egy ősember vagy egy állat
csontváza. Mindenkinek ajánlom ezt a
helyet, mert sok érdekes dolgot tudtunk meg, és nagyon jó élmény volt,
amellett, hogy tudományos volt.”
Mezei Eszter 9.B

„A Színházban csodálatos élményben
volt részünk. A Don Juan című előadást néztük meg. Mindenki nagyon
meglepődött, hogy milyen modern
darab volt, sokat nevettünk rajta. A
mai fiatalság nyelvén alapult. A mi
korosztályunknak megfelelő volt, sok
vicces jelenettel. Az előadás este
19:00-tól 22:00 óráig tartott. A hazaindulás kb. 22:20-kor volt, és éjfél körül
érkeztünk haza. Nagyon elfáradtunk a
hosszú út után, de megérte elmenni,
mert igazán jól éreztük magunkat s
nagyon jól szórakoztunk.”
Olajos Alexandra 9.B

