2018. január 28-án "A divat elhalványul, a stílus örök" címmel nyílt kiállítás a szegedi Móra
Ferenc Múzeumban, amelyen diákjaink munkái is láthatóak voltak. Tanulóink a Tömörkény
István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola textilműves diákjaival együttműködve
terveztek a múzeum és dolgozói számára népművészeti ihletésű kötényeket, sálakat, táskákat
és terítőket. A kiállítás, amelyen a tervezési folyamat és a kész darabok is láthatóak voltak,
most iskolánkba költözött és újra megtekinthető.

Az elnevezés onnan jött, hogy ahogyan a taxiban lehet kötetlenül beszélgetni: itt is, aki leül
melléjük, beszélhet a tanulóinkkal, tanárainkkal, vagy a velünk kapcsolatban álló
szakdolgozókkal az iskoláról, a gyakorlatról és a munkáról, amit a tanulmányok után
végezhetnek azok, akik minket választanak! A jutalom pedig egy finom kávé vagy tea.
KÖNYVTÁR:


18.30-tól és 19.30-tól 1-1 előadás-beszélgetés



avagy milyen külföldön a diákélet:

19.00-tól és 20.30-tól előadás-beszélgetés

107. TEREM:
"Próbálj meg lazítani!" - gyógymasszázs és különlegességek bemutatása.
Iskolánk gyógymasszőr képzéssel is népszerűsíti az egyre stresszesedő ember lelki és fizikai
szükségletének azt a lehetőségét, igényét, amit az emberi-szakmai segítés e különleges módjával, a
fizikai kontaktussal, érintéssel tud elérni. Semmi érintőképernyő.
114. TEREM:
Interaktív anatómia: avagy pillants bele az anatómia rejtelmeibe, és nézd nagyítva a világot! Érdekes
bemutató, mikroszkópos vizsgálatok, "bonctani ismeretek" bemutatója, interaktív játszóháza:
kipróbálhatod a véradást, a vércsoport meghatározást, EKG-t interaktív módon.

115. TEREM:

Tanáraink és segítőik bevezetnek téged a legmodernebb nálunk elérhető egészségügyi eszközök
világába. Nem is sejted milyen izgalmas, amikor megszólal a vizsgált demonstrációs baba, és tudsz
vele kommunikálni.
A tanulók csapata különböző érdekes szűréseket végez ez alatt, ahol megtudhatod, hogyan is
működsz!
EBÉDLŐ:

Olvasd el, ismerd meg és próbáld ki a tudásod a névadónkról, Kossuth Zsuzsannáról szóló
modernizált vetélkedőn!
Töltsd ki a feladatlapot, majd munkád végeztével ellenőrizd, hogy mennyire voltál pontos és
figyelmes!

Kence-fice: mi az, ami az otthonodban és a hűtődben a szépségedet szolgálja!
Saját készítésű szappanok, krémek összeállítása gyógyszertári asszisztens tanulóinkkal. Az
alapanyagok a konyhából, kamrából és a hűtőből kerülnek elő! Készítsd el a saját ízlésednek
megfelelő arcradírt, testápolót vagy pakolást!

Hogyan is kell, miként is kell… megfogni, etetni vagy tisztába tenni???
Hisz olyan pici, vagy összetörik!
Csecsemő és kisgyermek gondozása interaktív bemutatóval, ahol megtudhatod azt is, hogy nem fog
összetörni, és mitől érzi magát biztonságban egy kisbaba! Öltöztethetsz, pelenkázhatsz, babázhatsz,
és otthon a kistesón gyakorolhatod a tudásod!

TORNATEREM:
18.00: Horváth Levente Attila, iskolánk igazgatója megnyitja a rendezvényt
18.30:

Tánc közben varázslat vesz körül. Minden összeáll. A világot pedig harmónia uralja.
Vendég diákjaink, a TánCentrum Szegedi A.M.I. és MSz, Montage Dance Center csoportjától
érkezett diákok táncbemutatót tartanak.
Moderntáncokat tanulhatnak nálunk (hip hop, kortárs, jazz balett, funky, modern) 3 éves kortól
foglalkozunk a gyerekekkel, és egészen 100 éves korig sok-sok felnőtt csoporttal. Több száz
országos bajnoki és világbajnoki eredménnyel büszkélkedünk, amit az iskola fennállása óta elértünk,
immár ennek 20 éve. Helyileg a Festő utcában vagyunk megtálalhatók, ahova egész évben várjuk
lelkes új tagjainkat. Ezzel a kis csapattal éppen egy országos bajnokságra készülünk. Minden évben,
így idén is júniusban a Szegedi Nemzeti Nagyszínház ad otthont a gálaműsorunknak.
A csoport vezetője: Kovácsné dr. Inczédy Anita
A tánciskola mellett saját tanulónk: Pál Blanka és partnere, Szabó Krisztián társastánccal
kedveskedik majd vendégeinknek. Táncaik egy samba és egy jive.
Blanka is már több versenyen részt vett, kétszeres első helyezett, és 2. illetve 3. helyezéseket is elért
a kétéves versenyzői pályafutása alatt. Jelenlegi partnerével fél éve táncolnak együtt, és újult erővel
készülnek a versenyekre.
19.00:
A divatbemutatón bepillanthatunk egy kicsit annak a munkának az eredményébe, ami a
rajzterem és a varroda zárt ajtaja mögött folyik.
A felvonuló ruhák egyik inspirációja a fa volt: a fakéreg textúrája, erezete, a fák színei, ágai jelennek
meg az öltözékeken. A félév másik témája a denim, azaz a farmer anyag volt. Ez többféle módon
jelenik meg a kifutón: egyrészt láthatók lesznek farmer méteráruból készült eredeti ruhadarabok,
másrészt átalakított öltözékek és applikációkkal, textilfestéssel díszített farmerek is.
19.30:
4 fős iskolai csapatunk - Csongrádi Beus, Schröffer Nóra, Paréj Alexandra, Csibi Dénes - igazi
buli hangulattal vár benneteket!
A csapat tagjai között találkozhatunk iskolánk tanulóival is. Koncertjükkel jelenleg több helyen is
fellépnek, és egyre nő a népszerűségük. Részt vettek a KöHéten is.
20.00:
A zenekar tagjai: Vidóczy-Lövey János , Szűcs Balázs valamint Erdei Enikő, iskolánk tanulója.
A zenekar már tavaly is kiadott egy lemezt, és az idei cél a különböző versenyeken és pályázatokon

való eredményes szereplés. A zenekar már többször hangsúlyozta, hogy a legfontosabb: minél több
emberhez eljusson a zenéjük, hiszen témájuk minden embert érint.
20.30:
Szerinted is ciki a Cotton Eye Joe? Gyere és nézd meg, mi az, ami a fél világot meghódította, és
ez is - mint minden jó - Amerikából származik. Na jó, a Despacito ez alól kivétel! A bemutató
végén közös táncra hívnak mindenkit, aki ezt az estét egy bulival fejezné be!

Folyamatos program:

TORNATEREMBEN



https://www.facebook.com/kossuthzsuzsaszeged/?ref=br_rs

Készítsd el saját magad, hiszen ez ma igazán trendi!
A KZs-s jelképeink varrása, díszítése, a gyöngyfűzés titkai és rejtelmei, és a mandala
színezése relaxáló-nyugtató hatással lehet a mai rohanó világban. Ezen felül egy saját
készítésű emléked is lesz erről a szuper éjszakáról, amit bátran megmutathatsz a
családodnak és a barátaidnak.



EBÉDLŐBEN

Mert a képek beszélnek és mesélnek, emlékeket őriznek számunkra!
Iskolánk életképei, tanulóink, tanáraink képei, akik hobbi szinten a szabadidejükben
fotózással foglalkoznak.
ISKOLA ÉPÜLETE ELŐTT:

Mentőautók és eszközök bemutatója: évek óta már-már hagyományos programunk a
mentősök világának bemutatása.
Az iskolánkban megnézhetőek az autók, amellyel speciális esetekben végzik a
munkájukat.
Jelen lesz a
, akik egész apró babák mentésével
foglalkoznak.
Csatlakozik a
lelkes csapata, akik a speciális
eszközöket és az autókat is bemutatják az érdeklődőknek.

