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A Kaposvári Szakképzési Centrum Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája 2.869.000 Ft támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett Határtalanul program keretében. A Két vár egy EGÉSZség elnevezésű pályázatnak
köszönhetően a kaposvári iskola az érsekújvári Egészségügyi Szakközépiskolával épített ki
kapcsolatot. A találkozások alkalmával mindkét intézmény tanulói bepillantást nyertek a
partneriskola diákjainak iskolai életébe, s mindennapjaiba.

Márciusban a Szigeti 24 diákja és 3 kísérőtanára látogatott Érsekújvárra, ahol 5 napot töltöttek
el, majd áprilisban 24 érsekújvári diák 3 kísérőtanárral utazott Kaposvárra szintén 5 napra.

Beszámoló a két utazásról:
A külhoni utazás során Érsekújvárra pannonhalmi és győri városnézés után érkeztünk.
Megismertük a szállást és környékét, valamint vendéglátóinkat, majd iskola-, illetve
óralátogatás következett. A 2. nap délutánján városnézésen vettünk részt idegenvezető
segítségével. Megtekintettük a fő nevezetességeket (pl.: Szentháromság-szobor, ferences
templom, Kassák-szobor, zsinagóga). Meglátogattuk a városi szelektívhulladék-gyűjtő udvart
(„BRANTNER”) is, bemutatták a szelektív hulladékkezelés folyamatát. A 4. napon az érsekújvári
egyetemi kórházat a gyakorlati oktatásvezető mutatta be. Megismerkedtünk az egyes kórházi
osztályok hulladékpolitikájával, a szlovák egészségügyi ellátó rendszer felépítésével és
működésével, egyúttal végig követhettük a „beteg útját” a regisztrációtól az osztályos
felvételig. Udvard (Dvory nad Žitavou) településen egy idősek otthonát kerestünk fel, az
érsekújvári diákok itt töltik szakmai gyakorlatuk egy részét. A közelmúltban átadott modern
létesítményben ismereteket szerezhettünk az egészségügyi hulladékgazdálkodás európai
uniós szabályairól. Az utolsó nap során összesítettük tapasztalatainkat. Vendéglátóink
műsorral búcsúztak tőlünk. A közös együttlétet játékos feladatokkal zártuk. Esztergom és
Budapest érintésével késő este érkeztünk haza.

Az érsekújvári diákok 2018 áprilisában érkeztek Magyarországra. Budapesten parlamenti
látogatást tettek, és rövid városnézésben is részük volt. Ezt követően érkeztek meg Kaposvárra,
ahol diákok és kollégák várták őket. Közös kulturális program keretében Kaposvár 19. század
végi emlékeit és a város fő nevezetességeit ismerhették meg az érsekújvári tanulók, majd
óralátogatásokon vettek részt. A szakmai programok keretében a Csertán Idősek Otthonát is
felkeresték vendégeink. Betekintést nyertek az otthon házirendjébe és az idősek mindennapi
élettevékenységébe. Az otthon megtekintése során megismerték az intézmény egyházi
jellegéből adódó specialitásokat. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban a veszélyes
hulladék gyűjtésének helyi gyakorlatát és a fekvőbeteg osztályok működését mutattuk meg
vendégeinknek. A diákok ellátogattak a Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József
Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központjába, majd a Dél-Dunántúli
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. munkatársai a szelektív hulladékkezelés folyamatát is
bemutatták. A projekt zárásaként szennai szabadtéri néprajzi kiállítás, néptáncbemutató és
táncház várta a diákokat.

További részletek a pályázatról ezen a linken:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/hatartalanul_/

