2016. 2. félév
Győri Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskolája

SZENT-GYÖRGYI
HÍRMONDÓ

A tartalomból
A félév emléknapjai ¤ Sportnap és Középiskolai csocsókupa ¤
Könyvajánló ¤
¤ Diák diri kampány ¤ Disputanap ¤
Film és sorozatajánló¤ ¤ Nyári fesztiválok
1

2016. 2. félév

Tanév eseményei
A kommunizmus áldozataira emlékeztünk február 25-én
Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok jogellenesen
letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselő
nyolc évet töltött börtönökben és munkatáborokban. Kovács Béla 1959-ben, 51 évesen halt
meg. Letartóztatása az első állomása volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a
kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális egypárti diktatúra kiépítése felé
haladt. A képviselő önkényes fogvatartása a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé
vált, sorsa egyfajta típuspéldája lett azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként
tarthatunk számon.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. KeletKözép-Európában a számuk eléri az 1 millió főt. Ennyien vesztették életüket éhínségben,
kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által. Jóval többre tehető azonban azok
száma, akiket vallattak és kínoztak, megbélyegeztek, kirekesztettek vagy börtönbe zártak,
csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, akit megfosztottak a szabad
cselekvés és választás lehetőségétől. Február 25-én emlékeztünk a több tízezer, családjától
elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt magyarra, a koholt vádak alapján mészárszékre
küldött emberekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a napon idéztük mindazok
emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket a
kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott.
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Holokauszt magyarországi áldozataira emlékeztünk április 16-án
„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és
biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek." /George W. Bush/
Az Országgyűlés 2000. évi döntése értelmében 2001 óta minden évben április 16-án tartják a
holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a
napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása.
A műsorból megtudtuk, hogy Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után a
Sztójay-kormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket. A zsidók gettósításáról szóló
rendelet április 28-án jelent meg. Ennek értelmében a kisebb települések zsidóságát
összegyűjtötték és közeli nagyvárosokba, majd gyűjtőtáborba szállították, a városi és
budapesti zsidó közösségeket elkerített városrészekben kialakított gettókba zsúfolták össze. A
gettósítás már a rendelet megjelenése előtt megkezdődött, az első gettókat és gyűjtőtáborokat
1944. április 16-tól Kárpátalján állították fel.
A tömeges deportálások 1944. május 15-től folytak, először a fronthoz legközelebb eső keleti
országrészekben, majd az egész országban. Az Adolf Eichmann által irányított német stáb a
magyar közigazgatás és csendőrség apparátusának aktív közreműködésével néhány hónap
alatt 437 ezer vidéki zsidót hurcolt haláltáborokba, Auschwitzba napi négy szerelvény,
összesen 147 vonat indult.
Az 1944. október 15-i, sikertelen kiugrási kísérlet után a Szálasi Ferenc vezette
Nyilaskeresztes Párt jutott hatalomra. Az újdonsült "nemzetvezető" azonnal felújította a
deportálásokat: november és december folyamán mintegy 50 ezer budapesti és
munkaszolgálatos zsidót vittek Németországba, zömüket gyalogos halálmenetben hajtották
nyugat felé. A Budapesten maradt zsidókat két gettóba zárták, a fővárosban állandósult a
terror, nyilas fegyveresek zsidók ezreit gyilkolták meg. Számos diplomata és egyházi
személy élete kockáztatásával igyekezett menteni a zsidókat, köztük volt a svéd Raoul
Wallenberg, a svájci Carl Lutz, az olasz Giorgio Perlasca és Angelo Rotta pápai nuncius. A
gettók túlélőit 1945 januárjában, a koncentrációs táborokban életben maradt zsidókat az év
tavaszán szabadították fel a szövetséges csapatok.
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A Víz világnapját ünnepeltük
Március 22. a víz világnapja 1994 óta, mivel az ENSZ közgyűlése így határozott, ugyanis
sokan belátták, hogy ránk köszöntött a „vízválság” korszaka.
Azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet.
Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja,
hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét. Minden
évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetetlen eleméről. Az
idei mottó - „Tiszta vizet az egészséges világért!”
Az megtekintett ppt-ből megtudtuk, hogy a földi élet alapja a víz. Életünk minősége közvetlen
összefüggésben van vizeink minőségével: az egészséges ökológiai rendszerek alapja a jó
minőségű víz. Az előadás két részből állt.
Az első része bebizonyította, hogy a víz, amely ugyan Földünk felületén többségben van,
mára mégis kevéssé vált. Az édesvíz a Föld egyre nagyobb területein kevesebb, mint amennyi
szükséges volna az ott élőknek, s ez konfliktusok, tragédiák forrása. Az emberiség egy
vízválság terhével lépett be a XXI. századba, melyből kiút csak szemléletváltás útján,
azonnali cselekvéssel lehetséges.
A második rész arról szólt, hogy a víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket,
természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a
rendelkezésünkre áll. Ennek következtében sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz,
mint ahogy azt megérdemelné. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal
felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. Sajnos beláthatatlan következményekkel
járhat, ha rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson. Jelenünk és az eljövendő
generációk sorsa többek között azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő
vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.
Március 22-e jó alkalmat teremtett arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz,
mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.
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Megemlékezés március 15-ről
Mindenki számára emlékezetes volt az iskola megemlékezése 1848 március 15-éről.
A 162 éve kitört magyar forradalom hazánk újkori történetének meghatározó eseménye. Ekkor
az ország már hosszú ideje a Habsburg- birodalomhoz csatolt állam volt, de nyilvánvalóvá vált,
hogy nem tud nemzeti érdekeinek megfelelő politikát folytatni. A változásokért való küzdelem
első lépése volt március 15, majd ezt követően a szabadságharc. Ez a nap ettől kezdve jelkép
lett: a kivívott szabadság, és az elveszetett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.
Iskolánkban március 5-én, szombaton egész napos projektnap keretében versenyeztek vegyes
csapatok. A különböző feladatok kreatívak és teljesíthetők voltak. Legközkedveltebbek dob és
csákó készítése, Bánk bán részlet előadása, a katonai indulók éneklése volt.

A berendezett tábori kórházban kötözhettünk sebesülteket, háborús sérültbe botlottunk, még
hadirokkantat is elláttunk, a tornateremben várat ostromoltunk, verset tanultunk közösen és a
számítógépeken egy háborút is megnyertünk.
A vegyes csapatok lehetőséget adtak arra, hogy más osztályokat is megismerhettünk. A
megemlékezés így szórakoztató és tanulságos élmény volt mindenki számára.
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Sportnap április 26-án
„A társadalom krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak
anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza, ezen azonban lehet
javítani… Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja,
azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges,
létesítményigényes dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. A mozgás szeretete tehát
elsősorban szemlélet és nevelés kérdése.” - mondja Nádori László professzor, a Magyar
Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke a Harmonet egyik cikkében.
Az a gyermek, felnőtt, aki rendszeresen sportol, jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül,
jobban teljesít az iskolában illetve a munkahelyén, pozitív életközösség tagjává válik, mely
távol tartja a káros szenvedélyektől (drogtól, dohányzástól, alkoholtól), hasznosan vezeti le a
felgyülemlő feszültséget, agresszivitást, lelkileg és szellemileg is kiegyensúlyozottabbá válik,
tudatosabban éli az életét. A rendszeres sport rendszert és kereteket biztosít, ami a gyermekek
számára talán az egyik legfontosabb dolog az egészséges személyiség kialakulásához.
Akárcsak az étkezés, a sportolás is keretezi a gyermek életét. Kitartásra nevel, remek
csapatépítő funkciója van, rendre tanít, és még hosszasan sorolhatnánk pozitívumait.
A testedzés megszerettetése iskolai programunk fő célja, ezért minden évben tartunk egy
sportnapot.

A
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Középiskolai csocsókupa

2016. március 2-án az iskola aulájában rendezték meg a középiskolai csocsókupát.
A csocsó egy asztalon játszott labdajáték. Nagy népszerűségre tett szert az utóbbi években;
megjelent a szórakozóhelyeken, munkahelyeken, közösségi eseményeken, fesztiválokon. Az
első játékváltozatok Franciaországban és/vagy Németországban jelentek meg az 1880-1890es években. Azóta a játékból sport lett, a nemzetközi színtéren változatosabbnál változatosabb
asztalok jelentek meg. Magyarországon jelenleg az olasz típusú asztalok vannak fölényben A
90-es évekre tehető, amikor egyes csocsó játékosok számukra külföldi versenyek rendszeres
látogatói lettek, a kapcsolatok kezdtek kialakulni, már létező szövetségek együttműködésükről
biztosították egymást.
Hogyan zajlik a verseny? A játék elkezdéséhez egyszerűen be kell dobni a labdát az asztal
oldalán található lyukon vagy kézzel is behelyezhetjük a labdát az egyik középső soron lévő
bábu (játékos) lába alá. A játék célja, hogy a fém rudakhoz erősített bábukkal az ellenfél
kapujába juttassuk a labdát. A szabályok tiltják a 360 foknál nagyobb forgatást, vagyis a
„pörgetést”, de az egy teljes kört leíró fordítással történő lövések engedélyezettek. A másik
fontos szabály a kezdésre vonatkozik. Itt megegyezés alapján az ellenfelek eldönthetik, hogy
a labdának a bedobás után a szemközti falat kell elérnie a szerezni kívánt gól előtt, vagy az a
csapat/játékos kezd, aki a gólt kapta. Amennyiben ez lesz a kezdő labda, az ellenfelek
megegyeznek, vagy pénzérme feldobásával eldöntik a kezdés jogát. A játékot az nyeri, aki
előbb elérte az előre meghatározott gólszámot. Ez versenyeken 5 gól, de előfordul, hogy a
játékosok úgy szereznek gólt, hogy a labda a kapuból visszapattan, ezért a szabályokat úgy
módosítják, hogy a kihívott csapatnak min. 2 gól előnnyel kell nyernie, ami normális esetben
6-4.
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2016 március 9. Disputa nap

A disputa vitakultúrát fejlesztő verseny, angolszász nyelvterületről származik, és a világ
számos területén használják. Csapatok mérik össze erejüket, előre meghatározott témáról,
tételmondatról vitáznak. A vitát független bírók értékelik.
Az különbözteti meg a vitától, hogy vannak szabályai, tehát előre meghatározott, hogy ki és
mikor beszélhet a vita során. Tehát olyan, mint némelyik sport, de itt a fizikai erőlét helyett a
siker kulcsa az érvek, a felkészültség és a jó meggyőzőkészség.
Szükséges egy jó vitatéma, amiről a disputa szólni fog, ezt nevezzük tételmondatnak,ebben az
évben a téma: A népszerű diéták veszélyeket rejthetnek.
Azt a csapatot, amelyik a tételmondat mellett érvel támogatócsapatnak hívjuk. Vitapartnereik
pedig az ellenző csapat. A disputákon a támogatócsapat feladata, hogy bebizonyítsa a
tételmondatot, az ellenző csapat feladata nem más, mint a támogatócsapat és a tételmondat
megcáfolása.
A disputákon a vitázók nem össze-vissza szólalnak fel, hanem szigorú koreográfia szerint. A
játékosoknak adott idejük van érvelni és cáfolni. Minden csapattagnak más a feladata a vita
során, Az első diák mondja az előre megírt szónoki beszédet. A verseny során egy csapattag
vitázik, Az utolsó tanuló pedig összegzi a vitát és a véleményüket.
Az idei versenyen nagyon közkedvelt témát vetettek fel. A diéták a középiskolai korosztály és
a modern világ nélkülözhetetlen témái. Mindenkinek vannak jó és rossz tapasztalatai, ezért
„parázs” vitáknak lehettünk tanúi.
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Ajánlatok
Filmajánló
A film egy könyv adaptációja. Maga a könyv is nagyon megindító, könnyen olvasható és
biztos, hogy a végére mindenkinél előkerülnek a zsebkendők. Az érzékenyebbeknél már az
első 40 oldal után. Az idén júniusban jelenik meg a könyv történetét szó szerint követő film.
A történet szerint Louisa "Lou" Clark (Clarke) egy különös házban él Anglia egyik vidéki
részén. A 26 éves nőt mindenki kreatív különcnek ismeri, aki nem igazán tud mit kezdeni az
életével és egyik állástól a másikig tengődik, hogy összetartó családját kisegítse.
Bár jellemzően optimista természet, hatalmas próbatétel elé állítja az élet, amikor elvállalja a
legújabb munkáját. A helyi "kastélyban" kell gondját viselnie egy fiatal, gazdag bankárnak,
Will Traynornek (Claflin) aki két évvel korábban egy baleset következtében kerekes székbe
kényszerült és akinek az élete egy szempillantás alatt megváltozott. A régebben kalandvágyó
Will mára fásult cinikus emberré változott, aki már csaknem feladta a küzdelmet. Azonban
Lou elhatározza, megmutatja neki, hogy miért érdemes élni. Egy sor közös kalandra indulnak
és végül Lou és Will is azt veszi észre, hogy többet kaptak, mint amire számítottak, ahogy az
életük - és a szívük - nem várt módon változik meg. A végét nem árulom el, aki olvasta a
könyvet, az úgyis tudja.

Sorozatajánló
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THE 100, 3. évad
Az azonos című, még megjelenés előtt álló Kass Morgan regény feldolgozása, egyfajta
posztapokaliptikus ‘Legyek Ura’, amelynek története 97 évvel egy nukleáris háború után
játszódik, amely elpusztította a civilizációt. Az utolsó túlélők egy űrhajóról 100 tinédzsert
küldenek a felismerhetetlenségig megváltozott Föld felszínére, hogy kiderüljön,
benépesíthető-e még a bolygó. Azonban mind a százan sötét titkokat hordoznak magukkal, és
hamar rájönnek, hogy múltjukat nem hagyhatják maguk mögött, az űrben. The 100 az ő
történetüket meséli el. A százak csoportja egy apró kapszulába zárva érkezik meg a Földre,
valahol a régvolt Egyesült Államok területén, egy fenyőerdős, hegyvidéki területen landolva.
Adott egy távoli jövő, melyben az általunk ismert civilizáció teljesen felborul, egy kegyetlen
és rideg világ, ahol sorsunk már születésünktől elrendeltetett. Ebben a sötét disztópiában
egyszer azonban esélyt kapunk arra, hogy összefogva társainkkal, megváltoztassunk mindent,
az igazi hősök pedig élnek is a lehetőséggel. Lesznek új vezetőik, árulóik, új megmentőik és
állandó harcban élnek. Minden évadban újabb ellenséget kell legyőzniük, bárki bármikor
meghalhat, mégis tovább küzdenek. A 3. évadban egy mesterséges intelligenciával harcolnak,
és sokan elbuknak.
Tartogatott számunkra az évad néhány szívbemarkoló jelenetet is, de a végére már úgy
éreztem, hogy pár karakter túl nagy biztonságban van, egyszerűen túl sok volt a csodás
megmenekülés. A karakteridegen viselkedések miatt húztam még a számat, hiszen a főszál
miatt több karaktert is kiforgattak a bőréből az írók. Nekem elsősorban a főszereplő szerepe
nem tetszett. Az előző két évadban Clarke igazi vezéregyéniség volt, de idén ennek már
nyoma sincs. A szőke tömeggyilkost rendesen háttérbe szorították az írók, és nagyjából annyi
történt vele, hogy ide-oda rángatják szerencsétlen karaktert, de így ez a figura csak árnyéka
régi önmagának. Clinton és Lexa meggyilkolása pedig felért Havas John megölésével.
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Könyvajánló
A könyv egy tizenkét éves kisfiú, Jonas szemszögéből ad betekintést egy utópisztikus világba.
Ebben a világban minden a végletekig szabályozott, irányított. Nincsenek negatív érzések, de
nincsenek színek sem. Minden tervezett, uniformizált. Nincs küzdelem, de nincs helye az
egyéniségnek sem. Mindenki „boldog”, kiegyensúlyozott és elégedett. Nincsenek családok, a
gondosan tervezett nevelőegységek egy A nemű és egy B nemű gyermeket nevelhetnek, de
nincs igazságtalanság, éhezés, erőszak, nincsenek kábítószerek, a családok életében is teljes a
harmónia. Ezt a tökéletesnek tűnő világot a bölcsek tanácsa vezeti. Ők azok is, akik a
tizenkettedik évüket betöltött fiúk és lányok egész életre szóló pályáját kijelölik egy évente
megrendezett ceremónián. Történetünk hősét valami egészen egyedi feladatra tartják
alkalmasnak. Miközben egy különös öregember felkészíti őt hivatása betöltésére, Jonas előtt
feltárul, milyen titkok lapulnak az őt körülvevő világ békéje mögött.
Az emlékek őrzésében nem a fájdalom a legrosszabb – folytatta az örökítő –, hanem az
egyedüllét. Az emlékek arra valók, hogy az emberek osztozzanak rajtuk.”
A történet csodálatos és ijesztő. A könyv pedig könnyen olvasható, jól felépített, de nem
gyerekes vagy egyszerű. Már megtanultam, hogy az ilyen tökéletes társadalmaknak mindig
van valami kis titkuk, amiről kiderül, nem is olyan kicsi. Sok hasonlóságot mutat Orvell 1984
és Huxley Szép új világ klasszikusaival.
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Nyári ajánló
Magyarország az elmúlt években a fesztiválok országa lett, szinte hetente váltják egymást a
zenei és művészeti műsorok. Minden diák megtalálja az ízlésének megfelelőt, és
kitombolhatja magát, viszonylag biztonságosak is. Nézzük zenei ízlések szerint:
1. ProArt díjas Alterába Fesztivál 2016-ban már 7. alkalommal várja az magyar
alternatív és rock zene rajongóit Körmenden. Az 5 napos fesztivál július 12-16 között
lesz, megújult arculattal, látvánnyal a megszokott helyen a Rába partján. Az 5 napos
bérletet nagyon kedvező áron, 12.000.- Ft-ért váltható meg.
2. A VOLT Fesztivál Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja,
amit Sopronban rendeznek 1993 óta minden évben. A rendezvényre a zenei kínálat
sokszínűsége jellemző, a különböző helyszíneken a rock, az elektronikus zenei,
a világzenei és a jazzkoncertek mellett számos más műfaj képviselői is fellépnek. A
fesztivál programját a koncerteken és dj szetteken kívül színházi
előadások, filmvetítések, kiállítások, beszélgetések és egyéb,
például sportprogramok is színesítik. A fesztivál ideje alatt működő Volt Rádió az
eseményhez kapcsolódó hangulatot interjúkkal, külön zenei kínálattal jutattja el távoli
helyszínekre.
3. A Sziget Fesztivál (vagy röviden Sziget, ritkábban angolul: Island
Festival) Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, melyet
minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten, az Óbudai-szigeten. 2011-ben
Európa huszonöt legnagyobb fesztiválja közül a Sziget lett az első a Yourope (európai
fesztiválszövetség) és a Virtual Festivals Europe által szervezett szavazáson a
„nagyfesztiválok" versenyében. A fesztivál kulturális jellegét a Civil Sziget részen
kívül, ahol civil szervezetek munkájával ismerkedhet meg a nagyközönség és akár
részt is vehetnek abban, mozi és több színház, valamint egyéb művészeti helyszín is
biztosítja. Sportolási lehetőség, ingyenes internet-elérésszintén van. A rendezvény
nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre is. Úgynevezett zöld szervezetek szintén
rendszeresen képviseltetik magukat a fesztiválon..
4. A Balaton Sound (szponzorációs okokból más néven 2007 és 2012
között Heineken Balaton Sound, 2013-tól MasterCard Balaton
Sound[1]) Európa egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiválja.A
rendezvényre 2007 óta minden év júliusában négy egymást követő napon kerül
sor Zamárdi városában, a Balaton déli oldalán, közvetlenül a vízparton. A 2012es fesztivál 2013 elején elnyerte a rangos European Festivals Award kitüntetést a
legjobb közepes méretű fesztivál kategóriában.[3]
5. A Művészetek Völgye egyedülálló kulturális rendezvénysorozat, amelyet 2010-ig 20
alkalommal rendeztek meg. Az ötlet Márta István zeneszerzőtől származik, aki a
rendezvény fesztiváligazgatója lett.
A kulturális rendezvény mostanra olyannyira összeforrt a település nevével, hogy
például a falunak nincs is önálló internetes honlapja, a weboldalon főként a
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rendezvénnyel kapcsolatos információk találhatók meg. A fesztivál voltaképpen hét
település:
Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs, Pula és Nagyvázsony hely
színein zajlik. A rendezvények között színházi előadások, komoly-, nép- és világzenei
koncertek, irodalmi estek és délutánok, kiállítások és mesterségek bemutatása
szerepelnek.
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Diáknap
Iskolánkban márciusban zajlott le a diák diri választás és az ehhez kapcsolódó
diáknap. A három osztály alaposan felkészült, szórakozató, egymással korrekten
versenyző kampányokat láttunk.
A 10. A Utazók voltak:

A 11. C egy horror filmek szereplőit jelenítették meg:
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A 11. B osztály pedig börtönöncöknek öltözött:

A kampányt a 11. B börtönöncei nyerték, gratulálunk minden osztálynak!

Szerkesztette: A 10. C osztály
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