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B e d ő  A l b e r t  E r d é s z e t i  S z a k g i m n á z i u m ,  
S z a k k ö z é p i s k o l a  é s  K o l l é g i u m   

Á s o t t h a l o m  
 

Évszázados múlttal és nagy hagyományokkal rendelkező iskolánk, a történelmi 
Magyarország első erdőőri szakiskolája 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit. Akkor két 
tanárral és tizenegy diákkal indult meg az oktatás. A kezdeti évtizedekben fontos szerepet 

játszott a fátlan Alföld, ezen belül a térség erdőtelepítéseiben. 
A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium, tradicionális intézmény, amely 133 
éve szolgálja az erdészeti szakmai oktatást és a teljes emberré nevelést. Az iskola tanulói 
folyamatosan vesznek részt különféle megmérettetéseken, szakmai versenyeken, és sok 

esetben végeznek dobogós helyen. Az elmúlt harminc év Országos Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyein tizennyolc alkalommal sikerült megnyerni a csapatbajnokságot. A hosszú évek 
alatt több ezer kiváló, a szakmáját szerető és értő szakembert adott a magyar társadalom 
sok területére, de leginkább mégis az erdőgazdálkodás számára. Az ország majd minden 

térségében találkozhatunk Ásotthalmon (1950 előtt Királyhalmon) végzett szakemberekkel. 
A társadalmi, gazdasági, politikai élet változásai az iskolára is hatással voltak. Számtalan 

reformot ért meg, egy valami azonban soha sem változott, a szakmaszeretetre, tisztességre, 
emberségre nevelés szándéka. Az iskola mellett található az a 441 hektáros Tanulmányi 

erdő, melyet az iskola kezel 1994-től ismét. Ez a gyakorlóhely képezi az erdészeti 
szakképzés gyakorlóbázisát. 

Napjainkban a képzési rendszer átalakulóban van. Kifutó jelleggel szakiskolai és 
szakközépiskolai osztályaink vannak. Szakiskolában párhuzamos közismereti és szakmai 

képzéssel Erdészeti szakmunkásokat, Virágkötő és virágkereskedőket, valamint Lovászokat 
képzünk. A kifutó szakközépiskolai osztályainkban a diákok Erdészeti és vadgazdálkodási 

ágazati képzésben ismerkednek az erdész szakmával. 
2016. szeptember 1-től a szakképzésben bekövetkező változások iskolánkat is érintették. Az 
új típusú szakgimnáziumban Erdészet és vadgazdálkodás ágazaton tanulnak a diákok 4+1 

éves képzés formájában. A negyedik év végén Természetvédelmi munkatárs OKJ-s 
végzettséget kapnak a közismereti érettségi mellé. Az érettségit követően 1 éves képzés 

során Erdész technikus végzettséget (OKJ 54 623 02) szerezhetnek. 
A szakközépiskolai képzésünk 3+2 éves. Az első három év a szakképzés, ahol a közismereti 

képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek a diákjaink. 
Iskolánkban három szakmát oktatunk. Ezek: Erdészeti szakmunkás (OKJ 34 623 01), 

Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04) és Lovász (OKJ 34 621 02). Az Erdészeti 
szakmunkás tanulók, valamint a Virágkötő és virágkereskedő szakmát tanulók a szakmai 
gyakorlatukat iskolánkban töltik. A Lovász tanulók gyakorlata kihelyezett formában kerül 

lebonyolításra. Az erdészeti szakmunkások motorfűrész-kezelő és mezőgazdasági 
vontatóvezető végzettséget is kapnak a tantervi előírások alapján. 

A szakmai vizsga után lehetőség van 2 éves érettségire történő felkészítés keretében 
felkészülni iskolánkban az érettségi vizsgára. 

Az iskolából kikerülő diákok a megszerzett végzettségeikkel, jogosítványukkal a 
munkaerőpiac több szektorában is el tudnak helyezkedni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beszámoló: 

 
„2019. április 8-12-e között iskolánkban, a Bedő Albert Erdészeti 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban járt a csíkszeredai Venczel József 

Szakközépiskola húsz 11. évfolyamos erdészeti technikus tanulója három kísérő 

pedagógussal. A tanulmányi kirándulás a Határtalanul! program keretében valósult 

meg, melynek során intézményünk diákjai 2018 októberében már jártak a csíkszeredai 

intézményben…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Iskola története évszámokban 

1955 A Nagyatádi Gimnázium kihelyezett levelező tagozatos osztályt indít Barcson. Az év végi vizsgát és 

az érettségit is anyaiskolában kell letenni. Az anyaiskola szerepét később Szigetvár vállalja. 

1959-60 Az erdőgazdálkodók részéről szakképzett fizikai munkaerő iránti igény fogalmazódik meg. 

1960 Az Országos Erdészeti Felügyelet szakosztályülésén elhatározzák az ifjúsági szakképzést, helyét a 

középrigóci kastélyban jelölték meg, amelynek felújításáról is döntöttek. 

1961 Májusra elkészül a középrigóci kastély átalakítása bentlakásos iskolává. 

1961 Szeptember 1-jén megnyitja az első tanévet a Barcsi Gimnázium. Az intézmény vezetője Pandur 

István, az általános iskola igazgatója. 

1961 Szeptember 1-jén 82 fő tanulólétszámmal megindul az erdészeti szakmunkásképzés Középrigócon a 

Széchényi kastélyban. Igazgatója Ott György erdőmérnök. Az elméleti képzés időtartama 3 hónap. 

1963 Elkészül a gimnázium új épülete. Vámos Zoltán igazgatása alatt 6 osztállyal kezdi meg az önálló 

életét. 

1964 Az erdészeti szakmunkás elméleti képzés időtartama 5 hónapra emelkedik, a szakmai gyakorlatot 

most már csoportosan, vállalati szakoktatók irányításával 2 külső oktatóbázison teljesítik a tanulók. 

1965-70 Műhelysorok, szolgálati lakások, új tantermek, új ebédlő, vízház, tanpályák (rutinpálya és 

szabványos motorfűrészes tanpálya), úszómedence, sportpályák építése Középrigócon. 

1969 Szeptember 1-jétől a 2 éves szakmunkás képzés 3 évre emelkedik. A szakmai gyakorlatot ettől 

kezdődően teljes egészében az iskola végzi Középrigócon. 

1970 Egyre nehezebb a gimnáziumi osztályok beiskolázása. Iskolavezetésünk szakközépiskolai osztályok 

beindítását kezdi el. A nagy átszervezés Bérczi István igazgató nevéhez fűződik: a vízügyi szak 

beindítását ő tervezte. 

1970 Szeptember 1-jén a járművezető képzés beindítása szakmunkás tanulóink részére Középrigócon. 

1970-75 Gépparkfejlesztés: IFA tehergépkocsit, 4-5 traktort, GAZ és ZSUK gépkocsikat, személygépkocsit, 

kérgezőgépet szerez be a szakmunkásképző. 

1971 A Pécsi Vízügyi Igazgatóság kivitelezésében július 2-a és augusztus 28-a között rekord idő alatt 

felépül az iskolához tartozó kollégium. Szeptember 1-én beindul a vízgazdálkodási és vízépítési szak, 

párhuzamosan az új gimnáziumi osztállyal. 

1971 Elkészül a középrigóci iskolához vezető bekötő út. 

1972 A vízügyi tagozaton is megkezdődik a levelező oktatás. 

1974 Levelező tagozatunkon szakmunkások szakközépiskolája néven három éves, érettségit adó képzés 

indul a szakmunkás vizsgával rendelkezők számára. Ez az oktatási forma máig is működik. 

1975 Augusztus 29-én került sor a Pécsi Vízügyi Igazgatóság által épített új barcsi kollégiumi szárny 

átadására. Ekkorra már csaknem 6000 kötetes könyvtár, vízügyi oktató- és gyakorlótelep, 

szaktantermek, szertárak segítik az eredményes oktatást iskolánkban. 

1976 A Somogy megyei Tanács Művelődési Osztálya - mint iskolafenntartó intézmény - leállítja a 

beiskolázást a gimnáziumi osztályba. 

1978 A barcsi középiskolával összevonják a Középrigóci Szakmunkásképző Iskolát. Ezzel egyidőben az 

erdészeti szakmunkásképzés mellett erdészeti szakközépiskolai osztály indul. 

1979 Az utolsó gimnáziumi osztály érettségizik. Ezzel az intézményben csak a levelező tagozaton folyik 

a gimnáziumi oktatás. Iskolánk hivatalos neve ezentúl Erdészeti és Vízgazdálkodási és Vízépítési 

Szakközépiskola, Erdészeti Szakmunkásképző Iskola és Kollégium. Az intézmény új igazgatója 

Horváth Ferenc középiskolai tanár. 

1980 A levelező tagozatunkon érettségit adó 4 éves erdészeti szakközépiskolai osztály indul. 

1985-86 A vízügyi, majd az erdészeti osztályok áttértek az 5 éves technikusi képzésre. 

1987 Négyéves időtartammal érettségit adó új szakmunkásosztályok indulnak: erdőgazdasági gépész és 

vadász-vadtenyésztő szakon. Az oktatás egy képzési szakasz lezárta után megszűnik. A vízügyi 

tagozaton beindul az angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát adó képzés. 

1988-89 Az iskola lőtere skeet, trapp és toronykakas pályával bővül. 

1989 Megszűnik a 3 éves erdészeti szakmunkás képzés. A Széchényi kastélyból pedig az erdész tanulók 

kollégiuma lesz. 

1990 A barcsi iskolarészben az erdészeti szaktantermek és szertárak felszerelése új, korszerű audiovizuális 

eszközökkel gyarapszik. 

1990 Az erdészeti tagozaton beindul a német nyelvből középfokú nyelvvizsgát adó képzés. 

http://www.dravavolgye.hu/


1992 Iskolánk csatlakozik az agrárágazati világbanki képzési modellhez. Keretei között 4+2 éves képzési 

idejű, mezőgazdasági szakmacsoportos alapozásra épülő erdésztechnikus képzés indul. 

1993 Megkezdődik az Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskolában a hatosztályos gimnáziumi képzés. 

1994 Intézményünk fölveszi a Dráva Völgye Középiskola nevet. 

1994-96 Ekkor épül új sportcsarnokunk. Az építés költségeinek fele gazdálkodó szervezetek és 

magánszemélyek adományaiból kerül ki. 

1996 Iskolánk sportcsarnokának avatása. 

1996-97 Tanműhelyek felújítása, szakmai gyakorlati tantermek és talajlabor kialakítása Középrigócon. 

1998 Intézetünkben külkereskedelmi tagozat indul. 

1998-99 A Széchényi-kastély tetőszerkezetének felújítása, a héjazat cseréje. 

2000 Erdész szaktanáraink kidolgozzák az NSZI felkérésére az erdésztechnikus szakképesítés modul 

rendszerű oktatásának tantervi anyagát. 

2000 Erdei iskola programot indítunk. 

2003 Felsőfokú akkreditált kereskedelmi szakmenedzser képzés indul a külkereskedelmi tagozaton. 

2006 Új képzési formaként négyosztályos gimnáziumi képzést indítottunk, dráma, illetve matematika-

informatika tagozattal. 

2006 Nagyszabású beruházás kezdődik iskolánkban. Közel 1,8 milliárd Ft-os címzett támogatásból 

megújultak a barcsi és középrigóci oktatási épületek, a mai kor kívánalmainak megfelelően átalakult 

a kollégium, és felújításra került a szintén kollégiumként funkcionáló középrigóci kastélyépület is. 

Új tantermek, aula, galériás könyvtár, kiállítóterem és műterem készült, a régi úszómedence mellé 

sportkomplexum épült. 

2007 A 2007 őszén a felújítási munkálatok befejeződtek, melyeknek eredményeképpen iskolánk és 

kollégiumaink teljesen megújultnak, az iskola egykor széttagolt oktatási egységeit felváltja egy 

egységes, a mai kor oktatási igényeit minden szempontból kielégítő iskolakomplexum. 

2008 A négyosztályos gimnáziumi képzés helyett szakközépiskolai keretek között dráma tagozatos osztály 

indul. 

2008 A Somogy Megyei Közgyűlés 50/2008.(VI. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2008. augusztus 

4-vel, nyolc szakképző intézmény integrálásával megalapítja a Somogyi Térségi Integrált Szakképző 

Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Somogyi TISZK) többcélú közös 

igazgatású közoktatási intézményt.  

A Dráva Völgye Középiskola a Somogyi TISZK keretei között, annak tagintézményeként, 

Somogyi TISZK Dráva Völgye Középiskolája néven folytatja működését. 

A TISZK-en belül létrejött a Központi Kollégium, barcsi székhellyel. 

 

 



Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma – DEBRECEN 

 
 

A Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma Magyarország legnagyobb 

szakképző intézménye a vegyész ágazatban. 

Nagy múltra visszatekintő intézményben tanulhat az, aki a Debreceni Szakképzési Centrum 

Vegyipari Szakgimnáziumában szeretné folytatni középiskolai tanulmányait. „A 'Vegyi' patinás 

intézmény, közel 70 évvel ezelőtt alapították. Debrecenben a neve fogalommá vált, hiszen ma 

is a magyarországi vegyipari szakképzés fellegvára. A diákokat felkészült, magasan képzett 

nevelőtestület várja, s egyedülálló abban a tekintetben is, hogy hazánkban itt képezzük a 

legtöbb vegyésztechnikust” – mondta el Kónya Marianna igazgatóhelyettes, okleveles 

vegyész, kémiatanár.  

Nem csak a kiváló szakmai alapokért érdemes a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari 

Szakgimnáziumát választani: mint azt Kónya Marianna elmondta, évek óta érzékelhető az, 

hogy a vegyipar komoly szakemberhiánnyal küzd, így aki biztos munkahelyet szeretne, bátran 

jelentkezzen az iskolába. 

Nem csoda, hogy a munkaerőpiacnak ekkora szüksége van rájuk. Ezzel a végzettséggel a 

legkülönfélébb területeken el tudnak helyezkedni a fiatalok. A gyógyszeripar, az olaj-, a gumi- 

és a műanyagipar, a papíripar és csomagolástechnika, a kozmetikai ipar, a klinikai és 

tudományegyetemi laboratóriumok mind örömmel várják a frissen végzett 

vegyésztechnikusokat. 

Elkötelezett tanári kar és érdeklődő diákok kellenek a sikerhez. A következő tanévtől már 

technikumként működő intézményben gyakorlatorientált képzésre számíthatnak azok a 

fiatalok, akik ezt a szakot választják, a laboratóriumi gyakorlatok meghatározó részét teszik ki 

a képzésnek. Nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben arra is, hogy a szakmára hangolás 

mellett a sikeres érettségire is felkészítsék a diákokat. 

„A technikum választása remek lehetőség azoknak a fiataloknak, akik nemcsak érettségi 

bizonyítványt szeretnének szerezni, hanem ezzel egy időben szakképzettséget is, így sokféle 

irányba léphetnek tovább. Lehetőséget kapnak arra, hogy a technikusi bizonyítvány birtokában 

munkát vállaljanak, de arra is, hogy a felsőoktatásban, szakirányban folytassák 

tanulmányaikat” – emelte ki Kónya Marianna. 

A 2020/21-es tanévtől ötéves lesz a képzés: az első két évben ágazati alapozó képzésben 

vesznek részt a tanulók, ezt követi a hároméves szakképzés. A tanulók megismerkednek a 

laboratórium működtetéshez szükséges előírásokkal, szabályokkal, megismerik a 

laboratóriumban használt anyagokat, és azok előállítási lehetőségeit. Szervetlen és szerves 

preparátumokat készítenek, minőségi és mennyiségi analízist végeznek klasszikus és 

műszeres eljárásokkal, valamint biológiai vizsgálatokat is végeznek. Megismerik a 

laboratóriumi és ipari műveleteket, a környezet- és munkavédelmi előírásokat, a 

hulladékkezelés szabályait. 

„Iskolánk összes laboratóriuma nagyon jól felszerelt. Széles spektrumú eszközparkkal 

rendelkezünk, ahol a tanulókat rend és tisztaság fogadja. Elmondhatjuk, hogy tanulóink 



minden fontos eszközzel és műszerrel találkoznak, amelyekkel később dolgozniuk kell leendő 

munkaterületükön. A szakmai tartalommal összhangban a tanítás során elsajátítják a ma már 

nélkülözhetetlen digitális ismereteket is. A szaktudás átadása mellett kollégáimmal együtt 

törekszünk arra is, hogy a fiatalokat megtanítsuk együtt, csapatban dolgozni. Mindehhez 

elkötelezett tanári gárda és persze érdeklődő diákok kellenek” – hangsúlyozta az 

igazgatóhelyettes. 

A Vegyipari több tekintetben is az újító szellemű intézmények közé sorolható. Évekkel ezelőtt 

bevezették a kéttannyelvű képzést, és a nyelvi előkészítő osztályok indításába is belefogtak. 

Hisznek abban, hogy ma már egy jó vegyésztechnikus nem képzelhető el biztos nyelvtudás 

nélkül. A vegyipari iskolák közül elsőként megteremtették az intézményben tanuló diákok 

számára a 13. évfolyamon a duális szakképzés lehetőségét is. 

Komoly cégekkel is szoros kapcsolatot ápol az iskola. A Vegyipari kiemelt partnerének számít 

a TEVA, a MOL Petrolkémia Nyrt., a Richter Gyógyszergyár és immár a Vitesco is. A TEVA 

Gyógyszergyárnál az együttműködés keretében a tanulók heti egy gyakorlati napot, míg a 

MOL Petrolkémia Nyrt. tiszaújvárosi gyárában heti 2 gyakorlati napot töltenek a leendő 

vegyésztechnikusok. Hatalmas előny ez mind a vállalatok, mind a tanulók számára, hiszen a 

megszerzett ismeretek miatt a betanulási idő jelentősen csökken.  

 

Az intézményben jövőre öt osztály indítását tervezik, összesen 150 kilencedikes diákot várnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reményhír Intézményfenntartó Központ - Gyula 

 
 

Az MPE Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Intézményfenntartó 

Központ közoktatási és felnőttoktatási tevékenységet végez, közoktatási 
intézményeket működtet az ország több településén. A Reményhír 

Intézményfenntartó Központ a tanítási-tanulási folyamatok támogatását tűzte ki 
célul, ezzel lehetőségeket teremtve a gyermekeknek, fiataloknak a 
kiegyensúlyozott környezetben való tanuláshoz, valamint az igényeik szerinti 

szabadidős tevékenységekhez korszerű, magas színvonalú gyermek- és 
ifjúságközpontú intézményeiben. 

 

2012. szeptember 1-től a Reményhír Intézmény működteti a békési Epreskerti 

Óvodát, az Eötvös József Általános Iskolát, valamint a gyulai Bay Zoltán 
Informatikai Szakközépiskolát és Kollégiumot. 

A Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolában és Kollégiumban jelenleg 

81 fiatal tanul érettségire épülő OKJ-s képzések keretében. 
A zavartalan működés, oktatói-nevelői munka biztosítása mellett, a Reményhír 
Intézmény intézményegységeiben a Cigánymisszió olyan személyiség- és 

képességfejlesztő programokra összpontosít, amelyek egyrészt segítik a 
tanulásban, szociálisan lemorzsolódott gyerekek felzárkózását, másrészt az 

oktatási intézmény szabadidős, kulturális, szórakoztató, sporttevékenységeinek 
palettáját színesíti, a szülőket, családokat is bevonva, erősítve ezzel a szülők és az 
oktató-nevelő intézmények kapcsolatát. Az iskola tanulói és pedagógusai heti 

rendszerességgel vesznek részt áhítaton, melyet missziós munkatársak 
tartanak. A szintén hetente megrendezésre kerülő Örömpéntek a 

művészeti- és sporttevékenységeké. A „Szülők akadémiáján” a szülők, 
nagyszülők vesznek részt, ahol különböző gyermeknevelési, társadalmi 
problémákról beszélgetnek, missziós munkatársak moderálásával. 

Közösségépítés, csoportkohézió erősítése céljából, a szakközépiskolások 
rendszeresen szerveznek „kincskereső túrákat”, közös főzéseket, 

múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, túrákat a természetben. 
A Cigánymisszió feladatának tartja a gyermekek szocializációs hátrányainak 
csökkentését, meggyőződése, hogy az esélyek kiegyenlítésének már az óvodában 

kell elkezdődnie, ahhoz, hogy az esélyegyenlőség folyamatos és tartós maradjon. 
A Misszió jelenlétével az oktatásban azt kívánja hangsúlyozni, hogy támogatja a 

hátrányos helyzetű családok minden tagját és korosztályát. Az 
intézményegységekhez tartozó 435 gyermeken keresztül mintegy 1800 
családtaghoz és 65 pedagógushoz közeledik a misszió. 

 

 

 

 



 

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KALMÁR ZSIGMOND SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
SZAKKÖZÉPISKOLA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

Hódmezővásárhelyen az iparoktatás 300 éves történetében az iskolarendszerű oktatás 

1883-ban kezdődött az I. Sz. Ipartanoda megnyitásával. A II. világháború után Állami 

Ipartanonc Iskola, Állami Iparitanuló Iskola, 1952 szeptemberétől 602. sz. Iparitanuló Iskola lett 

a szakképző iskola neve. Az 1957-58-as tanévben 58 szakma oktatását biztosította. Az 

iskolába beiratkozott tanulók létszáma 1967 és 1970 között évenként meghaladta az 1200 főt. 

Az oktatás már 1961-től 6 telephelyen folyt reggel 07.00 órától este 20.00 óráig. 

A jelenlegi iskolaépület használatba vételére az 1972. év folyamán került sor. Az 

épületegyüttes teljes körűen 1980-ra készült el (15, tanterem, 2 előadó, 9 szertár, igazgatásai, 

szociális helységek, kollégium, konyha, étterem, tornaterem, tanműhelyek). 

1987-évben az iskola elnevezése 602. sz. Magyar Vietnami Barátság Ipari 

Szakmunkásképző Intézetre változott, ezt a nevet 1990-ig viselte. A tanulólétszám ebben az 

időszakban is meghaladta az 1000 főt, és jelenleg is évente 950-1000 között mozog. Az 1980-

as év végére készült az iskola bővítésére tanulmányterv, de maga a bővítés nem valósult meg. 

Az 1990-es években, a rendszerváltást követően a korábbi nagyipari képzőhelyek 

tanműhelyei megszűntek, vagy csökkentették a tanulólétszámot, így a gyakorlati képzés 

feladatait az iskolával kötött együttműködési megállapodás, később tanulószerződések 

alapján magánvállalkozók, gyakorlati képző KFT-k, BT-k vállalták fel. Jelenleg az iskolában 

csak bizonyos szakmák (autószerelő, gépjármű-villamosági szerelő) esetében folyik 

kiegészítő gyakorlati képzés. Tanulóink jelenleg 65 különböző gyakorlati képzőhelyen 

sajátíthatják el az adott OKJ-s képesítés szakmai fogásait. 1996-ban az iskolai tanműhely is 

különvált és Ipari szakképző Kft néven önálló vállalkozásként végzi a gyakorlati oktatást. 

A gyakorlati oktatás felügyelete a Kamarák hatáskörébe került, az oktatóhelyek 

ellenőrzését a kamara és az iskola közösen végzi. 

1997 szept. 1-től a Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Közgyűlése határozata 

alapján a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium Ipari Szakmunkásképző 

és Kollégium Intézményegységeként működött. 1998-tól a Közoktatási törvény előírásainak 

megfelelően szétválasztódtak a szakképző évfolyamok, és a szakképzést előkészítő 

általánosan művelő (9-10,. és 9-12,.) évfolyamok. A közgyűlés 2001-el megszüntette a 

kollégiumi ellátást, és az intézményegységet telephellyé nyilvánította. Városi szintű 

középiskolai kollégiumot hoztak létre a „Cseresnyés Kollégiumot", itt tudják fogadni a város 

bármely középiskolájában tanuló diákját. 

2003 06 12-én a közgyűlési határozat visszaadta az iskola önállóságát, és az 

intézmény felvette a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevet. 

A szakképzésben jelentkező kihívások hatására, a fenntartó döntése alapján 2008 

július 1-től megalakult a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és 

Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény. 



Kalmár Zsigmond (1860 Hegyközújlak-1941 Hódmezővásárhely) az asztalos 

mesterséget Békéscsabán tanulta, majd több városban dolgozott, tökéletesítette tudását. 

Találmányát, a Kalmár-féle gabonarostát 1888-ban Nagyváradon dolgozta ki és 

szabadalmaztatta. 1899-ben jött Hódmezővásárhelyre, itt alapította meg rosta gyárát. Üzemét 

felvirágoztatva száz embernek adott munkát, megélhetést. Termékei egész Kelet-Európában 

ismerté váltak, sok még ma is működik a 60 000 legyártott rostából. A város köztiszteletben 

álló, népszerű személyisége volt. Gyakran, és sokat áldozott a város közösségi, kulturális 

céljaira. A lehetséges felmerült több névadó közül, az iskola tantestületének, valamint a 

közgyűlés többségének támogatásával lett iskolánk névadója. 

Jelenleg iskolánkban 38 osztályban, 984 tanuló tanul. A 9-12 szakközépiskolai 

osztályainkban, elsősorban érettségihez kötött szakmát tanulni akarók jelentkeznek, a négy év 

alatt idegen nyelv, számítástechnikai ismeretek mellett pályaorientációs, illetve szakmai 

előkészítő képzésben részesülnek, természetesen az érettségi után a szakmatanulás mellett 

megvan a felsőfokú továbbtanulás választási lehetősége is. 

A 9-10-dik általánosan művelő évfolyamainkon is, szintén az idegen nyelv, a 

számítástechnikai ismeretek mellett, pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő oktatás folyik. 

Szakképző évfolyamainkon jelenleg 25 szakmát oktatunk. A rövid képzési idő miatt is 

sokan tanulnak második szakmát, vagy van aki szakmai vizsga után gondolja meg magát, 

hogy érettségit szeretne szerezni. Így iskolánk nappali tagozatán nagy az életkori eltérés, a 

15-évestől a 22 évesig. A tanulók többsége Hódmezővásárhely és környékéből, 

vonzáskörzetéből kerül ki, 80%-uk a szakmatanulás szándékával, ill. a kiválasztott szakma 

iránti érdeklődés miatt választja iskolánkat, 20%-uk eredetileg más elképzelésekkel 

rendelkezett, de gyenge tanulmányi eredményeik miatt ezek nem valósultak meg. A végzett 

tanulók többsége kb. 80% nem bánta meg, hogy iskolánkat választotta, elégedett választott 

szakmájával, biztosítva látja általa a megélhetési lehetőségét, boldogulását az életben. 

Felnőtt képzésünkben esti tagozaton lehet érettségit szerezni, kitartó, négyéves 

tanulással. Sokan gondolják, hogy magasabb képzettséget szereznek, vagy a munkahelyen 

elvárják az idegen nyelvtudást, számítógépes ismereteket, az érettségit ezért iskolánk az 

iskolarendszeren kívüli képzéssel, átképzéssel is, nyitott a változó világunk elvárásaihoz, az 

„élethosszig tartó" tanulás elősegítéséhez. 

  



 

Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki 

Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

KISBÉR 

 

Iskolánk rövid története Az 1884-es ipartörvény elrendelte az ipari tanulók (tanoncok, 

inasok) kötelező szakmai oktatását. Kötelezte a községeket arra, hogy legalább 50 

tanonc esetén iparostanonc iskolákat szervezzenek, ahova a tanonc addig köteles 

járni, amíg a tanulóideje tart. E törvény kiadását követően határozta el Kisbér község 

elöljárósága, hogy ipartanonc iskolát alapít. Kisbér szakoktatásának története 1888-

ban kezdődött. Kisbér község határozata alapján, a minisztérium hozzájárulásával 

megindult Kisbéren az ipartanonc képzés, mely 1945-ig községi iskolaként működött, 

államsegéllyel. Ezt követően a kisbéri szakmunkásképző kihelyezett iskolaként 

működött – a tatabányai 314-es Ipari Szakmunkásképző Intézet fiókiskolájaként. 

Több mint 20 éven keresztül főleg a helybeli és a környékbeli kisiparosok, 

szövetkezetek tanulóit oktatták. A helyi igényeknek megfelelően mintegy 12 

szakmában folyt a képzés. Döntő változást jelentett, amikor az intézmény már nem 

csupán a helyi ipari szövetkezetek, hanem a környező ipari, mezőgazdasági 

nagyüzemek számára is képzett szakembereket. Legtöbb szakemberre a Gamma 

Művek Kisbéri Gyáregységének volt szüksége. 1974-ben a szakmunkástanulók 95%-

a a Gamma gyáregységbe járt szakmai gyakorlatra, ahol már modern tanműhely 

biztosította a szakmai képzés feltételeit. 1974. januárban felépült a kisbéri 

szakmunkásképző iskola épülete, a Gamma Művek és a Munkaügyi Minisztérium 

anyagi támogatásával. Az épületben új felszerelés, berendezés, a szemléltető 

eszközök egész sora biztosította a hatékony munka feltételeit. Elkészült egy 

bitumenes sportpálya is, és parkosították az épület környékét. Az új iskolaépülettel, 

tanműhellyel, a főhivatású tanári és oktatói karral megteremtődtek a korszerű 

szakmunkásképzés feltételei Kisbéren. A Gamma Művek megszűnésével az 

iskolának kellett gondoskodnia a tanműhely vezetéséről, a munkalehetőségek, 

anyagok megszervezéséről illetve értékesítéséről, az egész gyakorlati oktatás 

megszervezéséről. 1992-ben a Gamma Művek Kisbéri Gyáregységében lévő 

tanműhelyt privatizáció során az önkormányzat megvásárolta, és iskolai 

tanműhelyként üzemeltette tovább. Az 1993/94-es tanévet már az átalakított, 

újjávarázsolt, teljesen berendezett tanműhelyekben kezdhették meg a varró- és 

asztalos tanulók. Képzések Az oktatott szakmák mindegyikében, amelyben kiírásra 

kerül, indítunk tanulót az országos szakmai tanulmányi versenyeken, ahol többször 

jutottak tanulóink a döntőbe. Iskolánk diákjai hosszú éveken keresztül jól szerepeltek 

a közismereti tanulmányi versenyeken is, történelemből több éven át bejutottak az 

országos döntőbe. 2004 óta rendezzük a KEMKIK támogatásával a „Vasnyűvő” gépi 

forgácsoló versenyt, amely két régió tanulóinak ad lehetőséget tudásuk 

megmutatására. Diákjaink itt is folyamatosan jól szerepeltek. Választható 

szakképzéseink: – gépi forgácsoló, – szerszámkészítő, – asztalos, – női szabó, Jól 

felszerelt iskolai tanműhelyünkben adottak a lehetőségek a szakmák alapjainak 

elsajátítására, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az alapfelszereltségnek 

számító gépek és berendezések megfelelő számban és minőségben állnak a 

tanulóink rendelkezésére. A harmadik évben a gyakorlati képzés gazdálkodó 

szervezeteknél történik. Minden szakmánkban 3 év a tanulmányi idő. Felvételi nincs. 

A diákok rangsorolása az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Az 

elméleti oktatás új épületbe költözött a város központjába, az autóbusz pályaudvar 

szomszédságába. Egy 12 tantermes, korszerű intézményben kezdhetik meg 

tanulóink az ismeretek elsajátítását. 



 

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI 

SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

SOPRON 

 

Iskolánk az erdészeti szakképzés egyik legrégeb-bi intézménye, amely 1885. október 

27-én Temesvár-Vadászerdőn nyitotta meg kapuit, az erdőt és természetet szerető 

és azt élethivatásának tekintő fiatalok előtt. A trianoni országvesztés során Tata majd 

Esztergom állomások után került Sopronba. 

Az 1950-től kezdődő Soproni működés különösen fontos, mert az akkori tantestület 

színvonalas oktató-nevelő munkája emelte az országosan elismert intézmények 

sorába, amelynek értékeit máig sikerült megőrizni. 

Az erdésztechnikus képzés 1980-ban faipari technikus képzéssel egészült ki. 

Történelmi jelentőségű változás volt életünkben, amikor az oktatási miniszter 

engedélyével 1999. szeptember 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem 

gyakorlóiskolája lettünk, amely jelentős szakmai fejlesztést és fejlődést is 

eredményezett. 

Ennek köszönhetően indíthattuk el a környezetvédelmi technikus és a 

vadgazdálkodási technikus képzésünket. 

2013 óta az erdésztechnikus és a vadgazdálkodási technikus szakmákat 

összevontan erdészeti és vadgazdálkodási technikusképzés keretében oktatjuk. 

A szakmai képzés mellett kiemelt feladatnak te-kintjük a továbbtanulásra történő 

felkészítést, elsősorban szakmai irányban, de más területekre is. 

Intézményünk kiemelten kezeli a környezettudatos szemlélet kialakítását, e munka 

elismerése-ként 2012-től örökös Ökoiskolai címet visel. 

Fontos szerep jut intézményünkben a nevelésnek, amely során elődeink példáját 

követve a mai viszonyok között igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ne csak 

szakmailag, hanem emberileg is felkészítsük tanulóinkat az élet kihívásaira. Az 

iskolával közös igazgatású kollégium ebben a munkában jelentős szerepet vállal. 

Természetesen minden hozzánk jelentkező tanuló számára tudunk biztosítani 

kollégiumi elhelyezést. 

 

  



 

 

Beszámoló: 

 
„Iskolánk, a soproni Roth Gyula Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

sikeresen pályázott a 2018-ban meghirdetett Határtalanul! programban a Csíkszeredai 

barangolások projekttel, aminek köszönhetően 40 diák és 4 kísérőtanár részt vehetett 

egy tanulmányi kiránduláson 2019. február 25. és március 1. között. Az utazás során 

meglátogattuk és partneri kapcsolatot építettünk ki (hagyományteremtő szándékkal) a 

Csíkszeredában működő Venczel József Középiskolával. Az út során felkerestük 

Erdély fontos történelmi városait, emlékhelyeit, megismerkedtünk Székelyföld 

erdészeti-vadászati szokásaival és hagyományaival. Tanulóink élményekben 

gazdagon, új barátságokat kötve és magyarságtudatukban megerősödve térhettek 

haza. A program részeként 2019. március 11. és 15. között a mi iskolánk fogadta a 

székelyföldi iskola 40 erdésztanulóját és négy kísérőtanárát, akik a soproni 

erdésztanulókkal közösen változatos programokon vettek részt városunkban és a 

szűkebb térségben.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola - SZEGED 

Az 1950-es években, Szegeden előtérbe került az élelmiszeripar fejlesztése. Az 

oktatási miniszter rendeletére 1956. szeptember 1-jén a Vegyipari Technikum épületében 

megkezdődött a tanítás a jelenlegi iskola közvetlen elődjében, a Tartósító és Húsipari 

Technikumban. 

A Dél-Alföld egyetlen ilyen jellegű intézménye született meg. Az oktatás egyszerre több 

szinten indult. A technikusképzés mellett dolgozók esti és levelező tanítása folyt, 

szakemberképzés kezdődött húsfeldolgozó és sütőipari szakon. 

A későbbiek folyamán bővült a paletta: konzervipari és tejtermékgyártó szakmunkások 

képzésével. 

Többszöri átszervezés és névváltoztatás után 1967. szeptember 1-jével az iskola felvette 

Fodor József nevét, aki jeles közegészségügyi szakemberként az elsők között foglalkozott az 

élelmezés-egészségügy kérdéseivel. 

 

Az iskola ettől kezdve Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző Intézet. 

1967-től a Mars tér 7. sz. alatti épületben kapott helyet az újonnan létrehozott Élelmiszeripari 

Főiskola is. A két iskolának helyet adó épület egyre kevésbé felelt meg a korszerű oktatási 

követelményeknek, ezért született meg a MÉM határozata a szakközépiskola új épületének 

létrehozásáról. 

1978-ra készült el a jelenlegi iskolaépület a Szabadkai úton. A tanárok, diákok 

boldogan vették birtokukba az akkor korszerű oktatás feltételeit biztosító új épületet. 

1987-ben az új oktatási elképzelések miatt tovább bővült a képzési profil. Szeptemberben 

elindult az élelmiszeripari gépésztechnikus képzés, 1989-ben pedig az élelmiszeripari 

technológus technikusok képzése. 

http://fjk.sulinet.hu/wp-content/uploads/2015/02/1.-A-Mars-t%C3%A9ri-iskola%C3%A9p%C3%BClet.jpg


 

1988-tól a Damjanich János Katonai Kollégium diákjai részére gimnáziumi oktatás 

folyt, míg az intézmény 1994-ben önálló iskolává nem alakult. A gimnáziumi képzés a 

Damjanich Katonai Kollégium elköltözésével nem szűnt meg, hisz az iskola 1992-ben saját 

gimnáziumi osztályokat indított. 

Az eltelt időszakban folytattunk a piac igényei szerint molnárképzést, élelmiszeripari 

laboránsképzést, az Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSZ) keretében 

az élelmiszeripari menedzserképzést, majd 2002 óta pék-cukrász szakképzést. 

2007-ben az iskola területén található kollégium beolvadt a Szeged Városi Kollégium 

intézményébe. 2009-ben a szegedi középiskolák átszervezésével iskolánk a Szegedi 

Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József  Élelmiszeripari Tagintézménye lett. 

2013/2014-es tanévben az iskola a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került, 

jelenleg a neve: Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola. 

Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az intézmény a térségben az élelmiszeripari 

szakemberképzés bázisa. Mindig is meghatározó szerepet töltött be, hiszen folyamatosan 

törekedett arra, hogy a végzett diákok az ipar változó igényeinek megfelelő képzettséggel, 

felkészültséggel rendelkezzenek. 

 

 


