A Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája iskolaújságja
II. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM

A tartalomból:
Imázsfilmet készített az iskolánk
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy ballagási ünnepség.
2019. június végét írtuk ekkor. Az
ünnepély zárásaként Halgas Eszter
és Kálmán Vivien, akkori 9.C osztályos tanulók Bródy János: Mindannyian mások vagyunk című
dalát adták elő, ami nagy tetszést
aratott a hallgatóság körében. Ennek hatására már akkor megfogalmazódott néhányunkban az elhatározás, hogy erre a dalra alapozva a
jövő tanévben egy iskolánkat bemutató kisfilmet lehetne csinálni.
Úgyis közeleg a 230. évforduló, és
ebből az apropóból rendhagyó módon meg tudnánk mutatni szélesebb körökben, hogy mi, kossuthosok milyen sokszínűek vagyunk.
A gondolatot tett követte. Már augusztus végén bekerült az imázsfilm készítése az éves munkatervbe.
Az „ötletgazda”, Bodroginé Dócs
Andrea kolléganő és Körmöndi
Zoltán „médiafelelős” kollégánk
vezetésével már október végén
nekiláttunk az előkészítő munkálatoknak.
Kiosztottuk a szerepeket, elkezdtük tanulni
a dalt. (Természetesen
előzetesen engedélyt
kértünk és kaptunk
Bródy Jánostól, dala
ilyen módon való felhasználására.) Novemberben kialakultak a
csoportok, ki kivel fog

együtt egy versszakot énekelni.
November végén került sor a forgatásra. Ehhez segítséget kaptunk a
ZTV-től: Koncz Viktor operatőr
volt olyan kedves, és a november
28-át a Kossuthban töltötte, rááldozta egy munkanapját a film felvételére. Külön vettük fel a dalt, a
hangot, és ismét külön a jeleneteket. Az iskola különböző helyszínein, osztályokban, az iskolai könyvtárban, a folyosókon, a lépcsőkön,
a tanáriban, de még az udvaron is
forgattunk. Igyekeztünk minél több
tanulót bevonni a szereplésbe. Különösen a 9. C, a 10. C, a 11. B és a
11. C osztályok voltak aktívak, ők
szerepet vállaltak a közös éneklésben is. A tanárok közül Altenberger Vera, Bekéné Zelencz Katalin,
Biacsko Istvánné, Frikker Krisztina, Géczi István, Kosztyu Tibor,
Kőhalminé Bodnár Judit, Pandák
Andrea, Ráczné Gócs Ivett, Törökné Skinti Gabriella, Zámné Sivák
Andrea és a 2 fő szervező, Bod-
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roginé Dócs Andrea és Körmöndi Zoltán vállalták a dal
előadását. Jászter Beáta óraadó tanárként erősítette a
csapatot. Ezúton is köszönjük a segítségét! A forgatás
után média szakkörös tanulóinkra hárult a munka java.
Karakó Dávid, Zubik Áron
és Uri Alex, 11. B osztályos
tanulók vágták össze a felvett
jeleneteket és hozták létre a
kisfilmet, amit a nagyközönség az év utolsó tanítási napján láthat majd. Ezzel megvalósult a 230. évfordulóra
tervezett fontos vállalásunk,
az imázsfilm elkészítése. Reméljük, elnyeri majd a közönség tetszését, és hozzájárul nagymúltú iskolánk hírnevének öregbítéséhez.
Biacsko Istvánné
tanárnő
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Iskolai események dióhéjban

Gólyadélután

A hagyományokhoz hasonlóan 2019. szeptember 10-én 9-es
tanulóink iskolával és egymással ismerkedő, csapatépítő
„Gólyadélutánon” vettek részt. A TOTÓ, plakátkészítés, történetírás, váltóverseny, tablókeresés az iskola épületében próbára
tették a kilencedikes tanulók kreativitását, ügyességét és tudását.
A vetélkedést a 9. B osztály nyerte meg. A délután nagyon jó hangulatban telt.

A SzSzC Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ebben a tanévben is jogosult a „Boldog iskola” cím és
logó viselésére. Az erről szóló oklevelet tavalyhoz hasonlóan a programban való részvétel ötletgazdája, Bodroginé Dócs Andrea vette át
Budapesten 2019. szeptember 18-án. Jó boldogságórákat kívánunk
minden résztvevő osztálynak!

Magyarnak lenni

2019. szeptember 23-án ismét megrendezésre került a Magyarok Világszövetsége Zempléni tagozatának szervezésében a „Magyarnak lenni” szavalóverseny. A versenyre nemcsak városunk iskoláiból érkeztek versenyzők, hanem a határon túli magyar iskolákból is. A középiskolás korcsoportban a
zsűri Kolozsvári Ágnes 5/13 GYÁ tanulónkat ( aki a Piarista Kollégium képviseletében indult a versenyen) találta a legjobbnak, és jutalmazta az 1. helyezéssel. Ági Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét adta elő. Gratulálunk a szép eredményhez és további sok sikert kívánunk neki!

2019. október 04 -én ebben a tanévben is szakmai napot tartott az egészségügyi munkaközösség, melynek témája a mindennapos ápolási problémák volt.
Érdekes előadásokat hallottunk. Köszönjük előadóink, Horváth Mónika, Kusperné Juszkó Beáta, Varga Andrea és Vígh Eleonóra munkáját!

Anyanyelvi
verseny

Boldog
iskola

Egészségügyi
szakmai nap

2019. október 18-20 között 47. alkalommal rendeztük meg a legrégebbi és legfontosabb rendezvényünket, az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjét. A rendezvény különlegességét iskolánk szempontjából az adta,
hogy az évforduló jegyében gimnáziumunk szolgáltatta a díszünnepség műsorát. Iskolánk leghíresebb tanítványának, Kossuth Lajosnak egy ismert gondolatát választottuk a
műsor mottójául: „Csak az képes hatalmasan hatni, ki saját korának embere.” A zenés
irodalmi színpad témája a magyar nyelv, annak szépsége és államnyelvvé válásáért vívott küzdelem volt. A tartalmas, mély gondolatokat sugárzó, de a szívhez is szóló műsor, melyet összeállított és betanított iskolánk humán munkaközössége, nagy sikert
aratott a hallgatóság körében. Előadták iskolánk tanulói: Bártfai Milán (ének, próza),
Csongrádi Anikó (vers, próza), Dandás Máté (gitár), Fedor Zsófia ( próza), Gazsó Katrin (ének), Halász Fanni (vers, próza), Kolozsvári Ágnes (vers, próza), Kovács Nikoletta (ének), Polyucsák Martin (vers, próza), Röszler Vivien (vers, próza) és Szabó Vanda (vers, próza). Gratulálunk tanítványaink teljesítményéhez!
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Pályaválasztási
kiállítás

2019. november 13-án ismételten részt vettünk a Zempléni pályaválasztási kiállításon, melyet a BOKIK szervezett. Több mint 500 általános iskolás fordult meg a
rendezvényen. Nagy érdeklődés mellett mutattuk be képzéseinket turisztika, egészségügy, logisztika, szociális és rendészeti ágazatokban.

2019. november 28-án rendezte meg iskolánk az általános iskolák számára kiírt és
méltán népszerű Csodálatos emberi test vetélkedőt. 12 általános iskolai csapat versenyzett. A versenyzők nagyon felkészültek és ügyesek voltak. Kreatív és az emberi
testtel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. Minden versenyzőnek gratulálunk és
köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.

Színházlátogatás
Miskolcon

2019. november 29-én ismét ellátogathatott iskolánk 50 fős csapata Miskolcra, a Szerencsi Szakképzési Centrum GINOP-os
pályázatának köszönhetően. A program hasonlóan zajlott, mint
októberben, amiről az előző számunkban tudósítottunk. Először
a Herman Ottó Múzeum kiállításait néztük meg, majd este 7-től
a színházi előadás következett, ami 22 óráig tartott. Ezúttal az
ismert musical, a Hegedűs a háztetőn bemutató előadását néztük meg. Ismét szép élményekkel térhettek haza tanulóink és a
kísérő tanárok is.

2019. november 8-án tartottuk a végzősök egyik legfontosabb eseményét a szalagavatót. 5 osztálynak, 3 középiskolai és 2 szakképzős osztálynak tűzték fel az osztályfőnökök a választott szalagot. Az első, ún. hivatalos részben a végzős tanulók közül rövid irodalmi műsorral örvendeztették meg a közönséget Halász Fanni, Polyucsák Martin és Trankusz
Kitti 12. B, valamint Kolozsvári Ágnes 5/13 GYÁ osztályos tanulók. Az
ünnepélyes részt a középiskolai osztályok vidám műsora követte. A 12.
B osztály „Megafrász” című változatos műsorából nem hiányzott a humor sem. A 12. C osztály sokféle elemből álló zenés-táncos produkciót
mutatott be. A 11. D osztály bepillantást engedett a szórakozási szokásaikba. Ismét egy kellemes délutánt tölthettek el a vendégek városunk
színháztermében.

Idegen nyelvi
versenyek

Csodálatos
emberi test

Szalagavató

2019. november 12-én német nyelvi, november 20-án angol nyelvi
vetélkedőt szervezett az idegen nyelvi munkaközösség általános iskolai
csapatok számára. A német versenyen 5 csapat, az angol nyelvin is 5
csapat vett részt. A változatos, többféle készséget mérő játékos feladatok elnyerték a részt vevő tanulók tetszését. Mindkét alkalommal nagyon jó, oldott hangulatban folyt a vetélkedés. A német nyelvi versenyt
az abaújszántói csapat, az angol nyelvit pedig a Kazinczy Ferenc Általános Iskola egyik csapata nyerte meg. Gratulálunk a versenyzőknek és
felkészítő tanáraiknak egyaránt!
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Alumni Clarissimi-Példakép program
A Szerencsi Szakképzési Centrum
GINOP-6.2.3-17-00034 pályázatának
része az. ún. Példakép program, mely
az Alumni Clarissimi nevet viseli.
Olyan egykori tanítványokat, akik
„sokra vitték”, kértünk/kérünk föl,
hogy jöjjenek el volt iskolájukba, és
egy rendhagyó osztályfőnöki óra keretei között meséljék el az iskola jelenlegi tanulóinak, hogy hogy alakult az
életük a gimnázium elvégzése után,
milyen pályát választottak és miért,
milyen tanácsokat tudnak adni a jelenlegi tanulóknak. 2019. november 25én került sor az első interjúra. Iskolánk
diákönkormányzatának vezetője, Sipos
Viktória 11. b osztályos médiás tanuló
vezette a beszélgetést Dr. Hegedüs
Pannával, aki a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében dolgozik,
mint agykutató. Ő volt az első meghívott „öregdiák”, aki még maga is nagyon fiatal, hiszen mindössze 7 év telt
el a ballagása óta. (2012-ben végzett
Csizmadia János tanár úr hat évfolyamos osztályában.) Az interjú végén a
Kossuth Hírlap is felkérte a meghívott
vendéget, hogy ha ideje engedi, válaszoljon az iskolaújság néhány kérdésére. (Mivel iskolánk egykori kiváló
tanulója Budapesten él, és elfoglaltságai nem teszik lehetővé az újabb személyes találkozót, ezért az interjú a
virtuális térben folyt, az internet segítségével. A régi ismeretség miatt tegező viszonyban zajlott le a beszélgetés.)
Alumni clarissimi, azaz legnevesebb/
leghíresebb „öregdiákok”. Milyen
gondolat jutott eszedbe először, mikor meghallottad, hogy meghívtak
erre a beszélgetésre? Milyen érzés
neves „öregdiáknak” lenni?
Nagyon megtisztelve éreztem magam
a meghívás által, őszintén szólva nem
gondoltam, hogy amit teszek, később
mások számára tanulságos, példamutató lehet. Nagyon jó érzéssel töltött el,
hogy sokan eljöttek a beszélgetésre.
Kicsit zavarban is éreztem magam,

hiszen szakmai beszélgetéseken már
többször szerepeltem, személyes jellegű kérdéseket azonban ritkán szoktam
kapni hasonló keretek között.
Ha meghallod azt a szót, hogy Sátoraljaújhelyi Kossuth Gimi, elsőre
milyen emlékek jutnak az eszedbe?
Mit jelentett neked kossuthos diáknak lenni?
Sokszor eszembe jut a kis sárga iskola
és a tanáraim, osztálytársaim. Kossuthos diákként úgy éreztem, ebben az
iskolában hagyományt őrzök. Ide járt
édesapám és nagymamám is. Nagyon
hálás vagyok, hogy egy ilyen szép
városban tanulhattam és nőhettem fel,
családias légkörben, közel a természethez.
Mi volt a gimnázium idején a kedvenc tantárgyad? Mi volt az a tárgy,
amit a legkevésbé szeretettél, aminek a megtanulása esetleg nehézséget jelentett neked?
A kedvenc tantárgyaim a biológia és a
matematika voltak, nem volt olyan
tantárgyam, amire kifejezetten azt
mondtam volna, nem szeretem. Volt,
ami könnyebben ment, és volt, ami
kevésbé. Emlékeim szerint a történe-

lem tanulás okozta nekem a legnagyobb nehézséget.
Volt -e kedvenc tanárod vagy tanórád? Egykori tanáraid közül kire/
kikre emlékszel vissza a legszívesebben? Nagyon szer ettem a biosz és
matek órákat, tanáraim, Csizmadia
János tanár úr és Schweitzerné Horváth Gabriella tanárnő mindent megtettek, hogy megfelelő alapjaim legyenek a későbbi egyetemi tanulmányaim
során. Sok szeretettel gondolok Zámné
Sivák Andrea tanárnőre is, aki nekem a
rajz órákat tartotta. Mivel nagyon szeretek rajzolni, az órái inkább kikapcsolódásnak, kellemes időtöltésnek számítottak az órarendben. Mindig sajnáltam, hogy ez az óra is csak 45 percig
tart.
Mi volt gimnáziumi éveid alatt a
kedvenc időtöltésed, volt -e hobbid
és most mi kapcsol ki a leginkább? A
gimnázium alatt a legkedvesebb időtöltésem a rajzolás volt. Zámné tanárnő óráin és rajzszakkörén mindig volt
lehetőségünk szabadon engedni a fantáziánkat, de otthon is szívesen ragadtam ceruzát szabadidőmben. Most is
nagyon szeretek rajzolni, habár már
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jóval kevesebb időm jut rá sajnos.
Emellett nagy szerepet játszik az életemben a sport- a hosszútávfutás az
egyetemi évek alatt vált szenvedélyemmé. Nincs is jobb, mint egy fárasztó nap után futócipőt húzni és
„kiszellőztetni” a fejem.
Volt -e, van -e példaképed? Ha igen,
akkor miért?
Mindig felnéztem szüleimre, akik mindig arra tanítottak, hogy legyek szorgalmas és kitartó. Rajtuk kívül nem
tudnék kiemelni csak egy embert,
munkám során a kollégáim, mentoraim
inspirálnak, ösztönöznek a minél jobb
eredmények elérésében.
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Milyen sikereket értél el a gimnáziumi évek alatt (gondolok itt a fontosabb versenyeredményeidre) és később az egyetemi éveid alatt?
Gimnazistaként a Kutató Diákok Országos Szövetsége segítségével lehetőségem nyílt részt venni több diákköri
konferencián, ahol első helyezést is
értem el. Legnagyobb gimnáziumi
sikeremnek mégis a biológia OKTV
országos 9. helyezésemet tekintem.
Hatalmas élmény volt egy ilyen nagy
múltú versenyen az országos fordulóba
jutni, ott versenyezni. Egyetemi éveim
alatt többször értem el helyezést a Tu-

Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mit szeretnél elérni a szakmai és
magánéletedben?
Jövőbeli nagy álmom egy saját kutatólabor létrehozása, azonban hosszú és
akadályokkal teli út vezet odáig. Az
pedig, hogy itthon, vagy külföldön
szeretnék-e megállapodni, még nyitott
kérdés – számomra a lényeg, hogy
boldog legyek ott, ahol éppen vagyok.

Mi motivált leginkább pályaválasztásodban? Kik/mi volt leginkább
hatással rád abban, hogy orvos lettél?
Még gimnazistaként lehetőségem volt
a Kutató Diákok Országos Szövetsége
segítségével bele látni, hogyan is működik egy egyetemi kutató laboratórium. Azonnal megtetszett a sok műszer
és mikroszkóp, vonzott a sokszínű és
kalandos kutatói életpálya, így a gimnázium utolsó évében úgy döntöttem,
olyan egyetemre szeretnék jelentkezni,
ahonnan később lehetőségem van ilyen
irányba terelni a karrierem. Mivel a
laborban, ahová vendég diákként ellátogathattam, szinte mindenki orvos
volt, és azt láttam, remekül tudják kamatoztatni az orvosi egyetem alatt
szerzett tudásukat, az én választásom
is az orvosi szakra esett.
Összefoglalnád dióhéjban, hogy alakult az életed a gimnázium elvégzése
után? 2018-ban szereztem diplomát a
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, általános orvosként. Ezután Budapesten maradtam és
még ebben az évben jelentkeztem a
Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetébe
PhD hallgatói pozícióra, ahol jelenleg
is kutatok. Ezzel párhuzamosan az
ELTE matematikai elemző alapszakán
vagyok másodéves hallgató.

elérésében?
Én azt érzem, nagyon jó alapjaim voltak a későbbi továbbtanuláshoz, mind
a tudásanyagot, mint a hozzáállást
tekintve. Az egyetemen való teljesítés
kulcsa csak egy részben a kitartó tanulás, olykor tudni kell csapatban dolgozni, és ha valami nem megy, tudni
kell segítséget kérni is. És természetesen érezni kell, hogy mikor van ideje a
pihenésnek, kikapcsolódásnak. Én azt
érzem, hogy tanáraim a felvételihez
közeledve nem csak a tárgyi tudás
átadásával, hanem jótanácsaikkal, észrevételeikkel, kritikájukkal is hozzásegítettek a későbbi sikerekhez.

dományos Diákköri Konferencián,
valamint azóta több nemzetközi konferencián is prezentálhattam tudományos
eredményeimet. Jelenleg úgy érzem, a
legnagyobb siker, amikor kutató kollégáimmal egy-egy közös munkánk
nemzetközi szaklapban jelenik meg –
ilyenkor érezzük, hogy a befektetett
idő és energia megtérült.
Milyen alapot adott a gimnázium az
orvosi egyetemre való bejutáshoz és
sikeres elvégzéséhez? Az iskolától
kapott szellemi örökség mennyiben
játszott szerepet jelenlegi pozíciód

Végül még egy utolsó kérdés: Mit
üzensz a mostani kossuthos diákoknak? Milyen tanácsot tudnál adni
egykori iskolád jelenlegi tanulóinak,
hogy ők is megtalálhassák helyüket
a világban, és sikeres legyen a pályaválasztásuk?
A mai világban nélkülözhetetlen a
nyelvtudás, ezért nagyon fontos, hogy
szorgalmasan tanuljátok az idegen
nyelveket! Ne féljetek új dolgok iránt
érdeklődni! Legyetek kíváncsiak, kérdezzetek sokat a Titeket körülvevő
világról! Tekintsetek úgy a gimnáziumi évekre, mint a jövőtök megalapozására! Ha pedig rátaláltatok arra az életútra, ami igazán boldoggá tesz titeket,
igyekezzetek minél jobbak lenni abban, amit csináltok!
Köszönjük szépen az interjút, hogy
elfoglaltságaid mellett is rendelkezésünkre álltál. Kívánunk további sok
sikert a munkádban, ehhez jó egészséget, erőt és kitartást, hogy még tovább
öregbíthesd alma matered hírnevét is.
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Diákalkotások
Fókuszban a költészet
Ugyan kihez az ima, ha mind
csak vigasz, amit a pap beszél,
magában csak ő is remél.
Valami jobbat.

Fagy
A Kossuth Hírlap ebben a számban új rovatot indít, amiben lehetőséget adunk iskolánk tanulóinak sokszínűségük megmutatására. Először a költői vénával megáldott
tanítványaink mutatkoznak be.

Trankusz Kitti
12. B osztályos tanulóhoz
mindig is közel állt az irodalom. Az iskolában eltöltött
ideje alatt a kezdetektől fogva állandó résztvevője volt a
különféle irodalmi és történelmi
műsoroknak.
A
2018/19-es tanévben a széphalmi zarándoklat keretében a Magyar Nyelv Múzeuma Kazinczy emlékdíjban részesítette. Az idén ő képviselte az Édes Anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny döntőjében a gimnáziumot, ahol különdíjas
lett. 2019. december 17-én pedig ő lett Sátoraljaújhely
városának polgármesteri ösztöndíjasa. Kitti nemcsak
értő tolmácsolója a verseknek, hanem ő maga is foglalkozik a versírással. Elmondása szerint pár éve kezdett
el komolyabban verseket írni, de mindig is vonzotta a
költészet. Inkább a letargikus témák érdeklik, így versei sokszor pesszimisták, de nem a személyiségéből
adódóan. A világ történései, és társadalmunk jelenségei inspirálják a versírásra.

Kesergő
Először csak a nap, majd a kávé is hideg,
gyomrodban mar az ideg
és kezeid törnek, kihez
fordulj, ha minden fölfordult,
és a világ is csak feléd koldul?

Fagyos tájban lelkem száll fölém,
magamba zuhanva nézek kifelé.
És semmit sem látok, csak a hideget,
arcomról lehull a viselet.
Lábaim sorvadnak a fagyban,
Ezer gondolat öl az agyban.

Némaság
Szavak keresnek engem, de
Már régen nem találnak,
Árnyékot húznak nesztelen,
s eltalálnak. Szívemet.
Nem kergetem őket, bennem
a némaság az úr, szemem is
csak elvakul.

Zsiga Hortenzia
12. B osztályos
tanuló kb. 2 éve
kezdett el verseket
írni, társaság hatására.
Elmondása
szerint az is hatást
gyakorolt, rá, hogy
megismerte a Slam
Poetry-t, ami egy
modern, kötetlen
formájú költészet.
Nem ír rendszeresen, csak valamilyen tényező hatására: például, ha nagyon
jó vagy nagyon rossz a hangulata, vagy ha valamilyen érdekes témát talál. Most az ő verse következik.
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Semmi sem olyan, mint régen
Más a felhő az égen.
Más a légkör, más a jelleg,
A világon nincs ember, mikor
Ki kell eresszem a lelkem.
Növekvő stressz és növekvő izgalom
Mik vagyunk mi,
Mi, ez országnak egyede, kik süketen
Hallgatjàk, mit mond az óceán feneke.
Amit az ország szentje művel,
Akár a vak szem, mikor sír
Könnyű helyről, gördült arcon
Félig kisírt szív.
Míg otthonukban ki-ki csodákat művel,
Magasztaljuk csak, ki hűtlen.
És átokszóul kérjük, nehogy eltűnjék.
Mivel a hírnév.. .Hírnév

És emeljük csak, ki-ki önző
És mindenben meglátja, győz-ő!
Ha mondanám, se tudná,
Mennyi mindent szúrt el,
Mikor napkeltekor a napot takarja el.

Polyucsák Martin
a 12. B osztály tanulója, Kittihez hasonlóan állandó szereplője az iskolai és a városi műsoroknak is, amit gimnáziumunk rendez. Különleges hangorgánumára nemcsak iskolánk tanárai figyeltek fel, kapott már felkérést nem iskolai
jellegű műsorokban való szereplésre is. Prózát is szívesen
mond, de igazán a versek állnak közel hozzá. Az azonban,

hogy kiváló rap-előadó is, csak a
szalagavató műsorban derült ki a
szélesebb közönség számára.
(Rap-ben mutatta be osztályát, a
12. B osztály tagjait, amivel
nagy sikert aratott. ) Tanítványunk elmondta az iskolaújságnak, hogy ő és a bátyja már gyerekkoruk óta érdeklődnek a zene
iránt, azon belül is a rap felelt
meg leginkább az ízlésüknek.
Martin 10 éves kora óta ír zeneszövegeket, és már lassan 2 éve,
hogy megjelent az első zenéje. Ennek hatására felkértük,
hogy írjon meg egy versszakot a 230. évfordulóra készített
imázsfilmünk számára. Most ezt a dalszöveget adjuk közre,
amit az iskolaújság felkérésére kicsit kibővített.

Tudod, Kossuth Lajos is itt koptatta a padokat,
nézd csak meg ezeket a 230 éves falakat..
Itt írjuk a doga lapokat, töltjük a napokat..
Együtt éljük a bajokat és a boldog napokat!
230 év hány embert köt össze és mennyi emlék..
Ha döntenem kéne, én ma is ugyanúgy tennék!
4 éve nevettet meg, mindenki mindenkit ismer..
Mennyi mindent rejtett magában ez a kis hely!
Majd visszanézünk ide egyszer, és nevetünk..
hogy mindannyian kossuthos tanulók lehettünk!
Végignézték ezek a falak, ahogy mi felnőttünk.
Lesz, hogy búcsúzunk, de emlékezz, mikor
eltűntünk!

Közeleg a Karácsony
A szavak ereje
Magyar ember magyar szava
népét, s önmagát mutatja.
Magyar ének, és a versek,
magyar szívből útra kelnek.
Áldás legyen és ne átok!
Szavatokat vigyázzátok!
Gyűlöletet ne szíts vele,
a szíveket ne törd össze!
A panaszkodás homályában,
nyomasztó rabságában,
Örömöt nem láthatod meg.
Ints búcsút a panasz szónak,
harag-foltos bús szavaknak!
Szivárványos zengő szavak,
békítenek, vigasztalnak,
légy az öröm embere!
A derű, harmat csepp keze!
Keresd a jót és a szépet,
így életedbe is beléphet,
mind mi jóság, s csendes béke,
mivel szíved, s ajkad telve,
az hullik csak vissza rád,
az mutatja meg magát,
s a te szíved, s önmagad,
hogy milyen csodás ember vagy!
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Karácsonyi kívánságok

Kívánok neked áldott ünnepet,
hogy tegye derűssé a szívedet!
Hogy az ünnep fénye, reménye,
élted teljesen betöltse!
Kívánok neked madárdalokat,
hogy megértsd és halld az örömös szavakat!
Kívánok neked szelíd ajkakat,
hogy oszthasd a dicsérő szavakat!
Kívánok neked derűs reggeleket,
a szépet, a jót látó ragyogó szemeket!
Kívánok neked, családot, barátokat,
hogy tegyék színessé a hétköznapokat!
Kívánom, hogy kezed áldott, dolgos legyen,
hogy segítsen idősön, szegényen, betegen!
Kívánok neked derűs tekintetet,
hogy tedd boldoggá az embereket!
Kívánok neked hálás szívet,
Hogy észre vedd, mindazt a jót, ami körbevesz!
Kívánok munkát és kihívásokat,
Hogy boldogan élj és ismerd meg magad!
Kívánom neked a játék örömét,
hogy megtapasztald a gyermeklét szépségét!
Kívánok neked mosolyt, kacagást,
hogy keresd és a szépet mindig megtaláld!
Kívánok neked olyan szemeket,
mely látja a csodás természetet,
és szívet, mely érzi mindez érted is teremtetett!
Kívánok neked kíváncsiságot,
mely segít felfedezni a szépséges világot!
Kívánok neked, nyugalmat, és csendet
kitartást, erőt és hitet.
Kívánom neked a tanulás, s a munka örömét,
a megelégedettség áldott békéjét!
Kívánok neked egészséget, jóságot!
Soha el nem apadó vidámságot!
s hogy megértsd azt, hogy adni jó
a szeretet mindig szétosztható,
a boldogság általad választható!
Ez a karácsonyi áldás kísérjen téged
Éld meg, hogy szép és csodás az élet!

Áldott karácsonyt kívánunk
Bekéné Zelencz Katalin tanárnő verseivel!

Advent
Advent csendben lépeget,
titkot, mesét rejteget.
Imát, mosolyt és álmokat,
Halkan dúdolt dalokat,
levelező lapokat,
fényes égősorokat.
Örömös pillanatok,
fahéj-mézes illatok,
zúzmarás, hűs hajnalok,
Isten fénye átragyog.
Dicsérő szavakat,
kedves ajándékokat,
hajnal-imádságokat,
dolgos-szorgos kezeket
áldott Isten perceket.
Hová tűnt advent békéje?
Miért nem hull a szívekre?
Kigyúl –e az ima fénye?
Mi az utat mutatja,
ha a szívünk akarja
mégis újra eljöhet!
Csendet, békét emberek!
Derűt, nyugalmat, jóságot,
Áldott Adventet kívánok!

