Heves Megyei Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola,
Kollégium és Könyvtár
Iskolánk nagy múlttal rendelkező, elsősorban egészségügyi és szociális képzéséről ismert
középfokú oktatási intézmény, mely profilját 10 éve rendészeti ágazattal is bővítette.
Működésünk alapvető pedagógiai értékei az 1964-es alapítás óta változatlanok; a nevelőoktató munkát az európai humanista értékrend és a nemzeti értékek tisztelete hatja át. Olyan
iskolát építünk, melyben a diákok és tanárok egyaránt otthon érezhetik magukat. A modern
kor követelményeinek megfelelően sikerorientált tanulókat kívánunk nevelni, akik a
társadalom tagjaként alkalmasak a harmonikus családi élet kialakítására, a hazafias
gondolkodásra és az erkölcsös életre. Törekszünk a kor szellemének megfelelő
ismeretátadásra, az általános műveltség és a tudás megalapozására, az elméleti és szakmai
ismeretek átadására, intelligens és humánus viselkedési jegyek kialakítására.
Nem csak egy szerethető szakmát, hanem egy életre szóló hivatást, minőségi szaktudást
kínálunk. Folyamatosan megújuló képzéseinkkel követjük a szüntelenül változó közszolgálati
kihívásokat. Oktatott szakmáink biztos elhelyezkedést, jövőt és megbecsülést jelentenek
diákjaink számára.
Iskolánk hatféle technikumi és szakképző iskolai képzésben kínál továbbtanulási lehetőséget
az érdeklődőknek Oktatás, Egészségügy, Szociális valamint Rendészet és közszolgálat
ágazatban.
Rendészeti osztályainkban szakirányú képzéssel – erőnléti és önvédelmi oktatással, valamint
lövészettel, alaki gyakorlatokkal – segítjük tanulóinkat az ágazatban való továbbtanulásban.
Az egészségügyi és a szociális ágazatban az ágazati alapoktatás keretein belül tanulók a
demonstrációs termeinkben valós klinikai környezetben számos élethű tan-bábu és eszköz
mellett gyakorolhatnak bizonyos beavatkozásokat, mielőtt valós helyzettel találkoznának. 10.
évfolyamot követően munkaszerződés kötésére van lehetőségük a tanulóinknak.
A szakképző iskolában szociális ágazatra jelentkezőknek a szakmai gyakorlat keretén belül a
későbbiekben lehetőségük lesz juttatással járó munkaszerződés megkötésére.
A technikusi végzettség megszerzése sikeres szakmai vizsga esetén (megfelelő eredménnyel)
emelt szintű szakmai érettségi vizsgával egyenértékű, a jó eredménnyel végzettek pedig a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével azonos ágazaton belül automatikusan
bejutnak a felsőoktatásba.

Az idei tanévünk is bővelkedett eseményekben és szép eredményekben, melyekre büszkén
tekintünk vissza az alábbi összefoglaló keretében.
2021.októberében iskolánk két tanulója, Terdik Dorina és Hórász Emma (mindketten 10.A
osztályosok) is nevezett a „Nők a szabadságharcban” elnevezésű esszéíró pályázatunkon
(felkészítő: Mihály Eszter Laura).
Ez év április 06-án rendezte meg hagyományai szerint a HMSZC Damjanich János
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a “Jöjj el, szabadság!” című regionális vers- és
prózamondó versenyét. A megyéből számos gimnázium és szakképző iskola képviseltette
magát összesen 60 versenyzővel. A háromtagú zsűri elnöke Kautzky Armand Jászai Mari-

díjas magyar színművész, szinkronszínész, és érdemes művész volt. Külön értékelték a
gimnáziumi, szakgimnáziumi és technikumi, valamint a szakképző és szakközépiskolákat.
Két tanulónk – Bónis Rebeka és László Gábor Bence (mindketten 11.D osztályosok) –
versmondással képviselték iskolánkat (felkészítő: Dr Vargáné Vizi Csilla), Bence
különdíjként könyvjutalomban részesült.
Ugyancsak idén tavasszal, március 24-én egy matematika regionális csapatversenyen a
Gyöngyösi JASZK szervezésében tettük próbára tudásunkat Asztalos Tünde, Bartha András,
Bujáki Dávid, Farkas Barbara, Felföldi Annabell, Lázár Cintia, Pongó Szimonetta, Szívós
Ábel, Vass Áron 9.B,D,E és 10.A osztályos tanulóink bevonásával (felkészítők: Kovács
József, Farkasné Szabó Kinga, Czank László).
Idén első ízben rendeztünk kiállítást – ezzel hagyományt teremtve – egyik tehetséges
tanulónk, Farnyik Jázmin Anna (10.B) képeiből. A mini galériának az iskola könyvtára adott
otthont.
A közismereti versenyeken kívül sporteseményeken is képviseltettük magunkat, s derekas
helytállásunk nyomán az alábbi eredmények születtek.
Március elején zajlott a Diákolimpia kézilabda megyei döntője, ahol iskolánk csapata a „B”
kategóriában ezüstérmes lett (felkészítő: Koszorus Levente).
A kispályás labdarúgó torna áprilisi városi döntőjén lány csapatunk 4. helyen végzett
(Birtalan Orsolya, Hídvégi Lili és Filó Alexia (9.D), Csikos Esztella és Pege Brigitta (10.B),
Pusomai Alexandra Malvina (10.D),Báder Hajnalka (2/10.E) – felkészítő: Varga Henrietta).
Az április végi megyei labdarúgó tornán is indultunk (felkészítő: Czank László), ám
csapatunk sajnos nem jutott tovább. Részt vettünk továbbá a Fair Play Cup elnevezésű
középiskolai labdarúgó program megyei tornáján is (felkészítő: Csathó Zsolt).
A testnevelés munkaközösség a szakmai oktatókkal együttműködve kiváló eredményeket ért
el a rendészeti osztályaink versenyekre való felkészítésében is.
A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés,
valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítésére a Honvédelmi Minisztérium a 90-es
évek közepe óta szervez Országos Haditorna Versenyt. 2021. október 13-án intézményünk
adott otthont a megyei döntőnek, melyen 16 csapat mérte össze erejét – köztük iskolánk
rendvédelmi tanulói. Többek között elsősegélynyújtásban, céllövészetben és honvédelmi
totóban versenghettek a résztvevők és a következő eredmények születtek. A 12.D osztály
csapata (Budai Dominik, Csikós Béla, Horváth Zsombor, Nagy Balázs) összetettben
ezüstérmet szerzett, míg a 11.D osztály (Ármány Petra, Árvai Kiara, Németh Ágnes és Gmitra
Kira a 10.D-ből) a 11.helyen zárt, valamint ők érdekelték ki a ’ Legjobb lézeres lövészet’
különdíját is. Legifjabb évfolyamunkról két csapat is nevezett – egyikük (Bálint Anna,
Hídvégi Lili, Mezner Boglárka, Ortó Zsófia, Makkai Vanda) a 14.helyet, valamint a ’ Legjobb
légpisztolyos lövők ’ különdíját szerezte meg. A másik 9.D-s csapat (Páll Ádám, Keserű
Kristóf, Szívós Ábel, Vass Dániel, Molnár Gábor) 5. helyezést ért el, és a ’Legjobb
Gépkarabély szerelők’-nek járó elismerést is kiérdemelték (felkészítők: Kaló József, Szikra
István).
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ március 17-én rendezte meg a 2021/2022-es
Országos Középiskolai Rendészeti Egyéni Versenyt. A verseny első fordulójára két

szakágban (közszolgálati ügykezelő, rendészeti ügyintéző) összesen 493 fő vett részt Előbb
online, majd papír alapú kérdőívekkel tették próbára felkészültségüket. Iskolánkból 9 tanuló
nevezett, Bogdán Patrik, Ludányi Gábor, Szűcs Dominik, Szűcs Szabina, Tóth Alex
(mindannyian 12.D osztályosok), Czinege Petra, Mihályi Erik, Sós Boglárka és Szlávik
Dominika (11.D osztályos tanulók). Sikeres szereplésüket követően hárman továbbjutottak az
április 12-i országos döntőbe, ahol Bogdán Patrik 16. helyen, Tóth Alex 12. helyen, míg
Czinege Petra a 19.helyen végzett (felkészítő: Kaló József).
Az Észak-Magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (ÉReTT) a tehetséges fiatalok
rendészeti pályaorientációját és folyamatos fejlesztését megcélzó program, mely öt megyében
– köztük hevesben is – működik. Júniusban iskolánk végzős diákját, Tóth Alexet (12.D)
Tehetségígéret Díjban részesítették (felkészítő: Kaló József), melyet középfokú köznevelési
intézmények rendészeti pályaorientációs képzésben résztvevő tanulójának adományozhatnak
kiemelkedő teljesítménye elismeréseként. Most mutasd meg! kategóriában– Németh
Ágnes,3. helyezést ért el (11.D, felkészítő: Kaló József)
A Magyar Vöröskereszt kiemelt fontosságúnak tekinti az elsősegélynyújtás elméleti és
gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítását, és a humanitárius
szemléletmód terjesztését. Ebben az évben 50. alkalommal hirdették meg az Országos
Elsősegélynyújtó Versenyt, mely a tanév első napján, vagyis 2021. szeptember 1-én rajtolt
el. Öt fős csapatok versenghettek 3 kategóriában. A területi fordulón intézményünkből Benke
Tibor, Éll Gabriella, Holczer Kitti, Kocsis Réka, Szén Szimonetta (12.A) ifjúsági
kategóriában nevezett és 5. helyezést ért el (felkészítő Visnyeiné Kovács Tímea).
A május végi megyei megmérettetésen a Palócz Boglárka, Hajnal Csillag (mindketten 11.A),
Gémes Dóra Diána, Katona Jázmin, Bíró Kincső (mindhárman 9.B), és Kiss Vanessza (9.A)
összetételű csapatunk a 7. helyet szerezte meg (felkészítő: Czank László).
Iskolánk tanulói az "Egri Diákvér" versenyben 2. helyezést értek el, melyről az elismerő
oklevelet május 26-án vehették át (felelős: Czank László).

Valamennyi diákunknak és a felkészítő kollegáknak is szeretettel gratulálunk és további sok
sikert kívánunk!

Somoskői Lilla, igazgató

