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Egészségügyi szakgimnáziumok
találkozója Vácott: versenyeztek

Masters Európabajnokok lettek
Kranjban a váci
vízilabdások

A

H

úsznál is több csapat nevezett az idei váci ESZT-re
vagyis a VI. Egészségügyi Szakgimnáziumok Találkozójára
a VSZC Selye János Egészségügyi Szakgimnáziumba. Október 2-án reggel végül 19 csapat érkezett a váci iskolába, az
ország teljes területéről, hogy
összemérje erejét és egy játékos megmérettetésen számot
adjon szakmai tudásáról.
l Rodney Ágnes
szakmai igazgatóhelyettes
Az idei találkozó mottója „vissza az alapokhoz”
volt, mellyel a szervező váci
egészségügyi szakgimnázium
a szakma alapjaihoz, legfontosabb elemeihez való vis�szatérés fontosságára szerette
volna felhívni a figyelmet.
Előtérbe helyezte a betegkommunikációt, a szakmai
kommunikációt, az empátiát és a tudományos alapozó
tárgyakat.

A gyakorlati feladatok
komoly élethelyzeteket, szituációs feladatokat tártak a
tanulók elé, míg az elméleti
tesztek főként az anatómiai
és latin tudást mérték. A pihenő állomásokon híres emberek híres mondásai várták
a résztvevőket.
Nagy sikere volt a létrás
szituációnak, mely világosan
feltárta a tanulók képességét
a helyzetelemzésre. Ebben a
feladatban a terembe belépve
látható festőlétra melletti sérült nem a festő volt, hanem
egy járókelő, akinek a fejére
esett a festékes vödör. A beérkező csapatok azonban ezt
nem tudhatták, így találékonyságukon múlt a kezdet,
valamint az is, hogy hogyan
folytatják tevékenységüket,
mikor egy percen belül megjön a festő, aki értetlenül vonja őket kérdőre.
Nem volt népszerű, de véleményünk szerint nagyon
érdekes volt a zavart beteg
betoppanása egy állomás-

helyre az ott éppen dolgozó
tanulókhoz - hogy ki hogyan
kezelte a helyzetet, észrevette-e egyáltalán, hogy ez is a
feladat része, nagyon változó eredményeket szült. Több
szakmai
kommunikációs
képességmérő feladatot készítettünk, ezek között volt
vigasznyújtás, felkészítés és
instruálás is.
Érdekes feladataink tervezésében, végrehajtásában
iskolánk minden tanára részt
vett, segítették munkájukat a
Váci Jávorszky Ödön Kórház
szakdolgozói. Idén is támogatták rendezvényünket a
helyi nagyvállalatok (DDC,
Zollner), valamint a szakmai
szervezetek közül a MESZK
és az Ápolási Egyesület is. Az
általuk felajánlott díjak közül
a fődíjat a debreceni egészségügyisek vihették haza, míg a
váciak a második, a kaposváriak pedig a harmadik helyezésnek örülhettek.
A különdíjat Mátészalka
csapata kapta. n

masters arról szól, hogy
azok a sportolók, akik abbahagyták már az aktív sportolást, a profi, vagy a magas
szintű amatőr sportot, de szeretnék, hogy időnként megmérethessék magukat… Így
volt ez a szlovéniai Kranjban
megrendezett masters Eb-n
is, ahol úszásban, szinkronúszásban, toronyugrásban,
és vízilabdában is zajlott a
küzdelem. S hogy nem is
akárhogyan: a Vác Senso-Media Masters Waterpolo Club a
30+-os kategóriában Európabajnok lett.
l Molnár József

– Mi adta meg az alapötletet az induláshoz? – kérdezem
Marnitz Miklóst, a Váci Vízilabda SE szakmai vezetőjétől,
a krajni masters Eb-n résztvevő vízilabdások edzőjétől.
– A váci csapatban öten
harminc év felettiek. Mi lenne, ha beneveznénk a mastersre – kérdezgették, és kerestek régi csapattársakat,
barátokat más egyesületekből. Szponzort is találtunk,
így Vác-Senso Média néven
a 30+-os korosztályban elindultunk az Európa-bajnokságon. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a támogatásukat! Elkezdtük a közös edzést,
két hónap alatt összeállt a teljesen ismeretlen csapat…
Szeretnék a fiúknak itt is
köszönetet mondani a közösen elért első helyezésünkhöz! Kapusunknak, Veres Zolinak és a játékosoknak: Róth
Daninak, Bártfay Zsoltnak,
Kovács Levinek, Kiss Ádám
dr.-nak, Major Zolinak, Sziklai Tominak, Galambos Petinek, Józsa Tibinek, Németh
Daninak, Necz Ádámnak és
csapatkapitányunknak, Klie
Ferinek, aki mindent megtett
a sikerért!
(Az interjút teljes terjedelmében a Váci Napló Online
oldalán - www.vaci-naplo.
hu - olavashatják el.) n

