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ESEMÉNYEK A SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN
A Kunhegyesi Nagy László Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium 2/12.i osztályos diákjai, mielõtt elbúcsúztak, öregbítették iskolánk hírnevét.
Minden évben más színhelyen kerül megrendezésre a húsipari termékgyártó tanulók Szakma Kiváló Tanulója versenye.
Ebben a tanévben Szeged adott helyet a megmérettetésnek.
Iskolánkat a három napos rendezvényen Kovács Richárd
végzõs tanuló képviselte.
A verseny gyakorlati, írásbeli és szóbeli feladatokból tevõdött
össze. A gyakorlati részben a sertés vágásától a késztermék elõállításáig, a hasítástól a csontozáson át a darabolásig szinte mindent be kellett mutatni. Ezen kívül feladatok között szerepelt
még a parasztkolbász, helyi szokások szerinti elõállítása, fûszerezése, töltése és pározása.

Mivel a versenyzõk száma magas volt, hiszen az egész ország
területérõl érkeztek tanulók, így a versenynek ez a része késõ
estig elhúzódott.
A következõ részben az írásbeli feladatok megoldására került
sor, amely a feldolgozással kapcsolatos számítási feladatokat
tartalmazta. De még ezek után sem lélegezhettek fel a versenyzõk, hiszen elkezdõdött a szóbeli rész, amely 4 modulból állt.

A fáradt versenyzõk nagy izgalommal várták az eredményhirdetést. Az ünnepélyes záró rendezvényen, melyen
iskolánk vezetõsége is részt vett, Ricsit elismerésben részesítették.
Átvehette az 5. helyezésért járó értékes jutalmat, emellett a
Nagykun - Hús Kft. által felajánlott különdíjat, melyet iskolánk
igazgatója, Metzinger Ferenc adott át neki. A verseny 5. helyezettjeként, sok szép ajándék mellett jeles szakmunkás bizonyítvánnyal térhetett haza.
A másik kiemelkedõ esemény, melyen szintén a 2/12. i
osztály néhány tanulója jeleskedett, a „Honvédelmi kötelék”
verseny.
A Magyar Honvédség megyei szintû honvédelmi versenysorozatot hirdetett meg középiskolák számára, Az egész
országot behálózó mozgalom igyekszik a honvédelem ügyét a
lehetõ legszélesebb körben megismertetni, és a hozzá szorosan
kapcsolódó értékeket közvetíteni. Egy középiskolákból négyfõs, vegyes összetételû csapatok jelentkezhettek.

A versenyen Szász Tamás, Szász Erik, Bucsai Bence és Fricz
Sándor tanulók vettek részt.
A csapatnak jeleskednie kellett tájfutásban, kézigránátdobásban, légpuska lövészetben, fegyveres váltófutásban, továbbá a
kemény fizikai megterhelés mellett szellemi próba is várt a diákokra, hiszen ki kellett tölteniük kétféle, honvédelmi kérdésekbõl álló totót is.Nagyon szoros volt a verseny, hiszen minden
csapat gyõzni szeretett volna.
Ennek ellenére a „Hentesek” csapata nagyon szép eredményt
ért el, ami köszönhetõ a verseny elõtti sok gyakorlásnak, melyre
önzetlenül feláldozták még a szabadidejüket is.
Búcsúzóul mindannyian dicséretet érdemelnek. Büszkék
vagyunk rá, hogy iskolánk diákjai voltak.
Csató Lászlóné osztályfõnök
Kunhegyesi Nagy László Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Az elsõ modulban, az elsõdleges feldolgozás témakör szerepelt: Itt a sertés csontozásról, csontok illeszkedésérõl kellett
beszélni.
A 2. modulban, a másodlagos feldolgozás volt a témakör: Itt
téliszalámi gyártása, csoportosítása, gyártástechnológiája,
minõségi követelménye volt a feladat.
A 3. modul, a gazdasági ismeretek témakörén belül a termelési tényezõkrõl, a tõkérõl, a tõke javakról, a vállalkozás jellemzõirõl, a hitelrõl, hitel felvételérõl, a hitelképességrõl, és a fedezetrõl kellett beszélni.
A 4. modul: a kereskedelmi alapismeretek voltak. Ebben a
feladatrészben az értékesítés fogalma, folyamata volt a kérdés.
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