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Szakma. Siker. Kecskemét

Kedves
Pályaválasztók!
F

ontos döntés előtt álltok, hiszen hamarosan választanotok
kell, hogy hol és milyen területen folytatjátok tovább
a tanulmányaitokat. A döntés nem könnyű, de biztos
vagyok abban, hogy ha nyitottak vagytok a szakképzés felé,
akkor megtaláljátok az érdeklődési körötöknek megfelelő
pályát. Ez a kiadvány segít a tájékozódásban.

Mindenkit biztatok arra, hogy válassza a szakképzést, hiszen
a szakmunka az alkotás szépségével és a kreativitás örömével
is párosulhat, de olyan izgalmas területeket is felfedezhettek,
mint a mechatronika és a robotika. Tudásotokat rangos
eseményeken is megmutathatjátok, legyen az a hazai Szakma
Sztár Fesztivál vagy a nemzetközi szintű EuroSkills és World
Skills versenyek. De mindenekelőtt a szakmátok mesterei
lehettek. A szakgimnázium elvégzése után lehetőségetek van a
felsőoktatásban is továbbtanulni, ahol szakmai végzettségetek
előnyt is jelenthet a felvételi eljárás során.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy egy olyan 21. századi iskolai
környezet várjon benneteket, ahol a hagyományos alapismeretek
megszerzése mellett a digitalizáció korszakának megfelelő
tanműhelyekben és képzőhelyeken sajátíthatjátok el a gyakorlati
ismereteket. A munkaerőpiacon most sok képzett szakemberre
van szükség, mert a jól végzett szakmunka nemcsak a családnak
jelent biztos bevételt, hanem a gazdasági versenyképesség
növeléséhez, így Magyarország sikeréhez is hozzájárul.
Sikeres pályaválasztást kívánok!
Pölöskei Gáborné
Szakképzésért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkár
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CabTec Group
Szeretnél

MUNKATAPASZTALATTAL
rendelkező végzős lenni?
l PÁLYAKEZDŐKÉNT

nyomaszt a hirdetések
egyik kulcsmondata: „Tapasztalattal rendel
kezők jelentkezését várjuk”...
l Szerezd

meg a TAPASZTALATOT már az iskola
mellett és indulj ELŐNNYEL!
l Ha
 téged is foglalkoztat a kérdés, hogy
„Mi leszel, ha nagy leszel?” Ne gondolkodj
tovább, CSATLAKOZZ!
l

A CabTec Group változatos, iskola mellett is végezhető szakmai munkákat kínál. Betekintést
nyerhettek az IGAZI MUNKA világába, IGAZIBÓL
megismerheted egy vállalat működését.

Várunk Téged!

Kecskemét, Szent István krt. 24.

l

karrier_kecskemet@cabtecgroup.com
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Vedd a kezedbe

a jövődet!
A tanulószerződésről

Melyek a BácsKiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
szakképzést segítő tevékenységei?

l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

iskolarendszerű szakmai gyakorlati képzés felügyelete
(gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása és ellenőrzése)
tanulószerződés rendszerének gondozása
szakképzési tanácsadói hálózat működtetése
szakmai gyakorlati szintvizsgáztatás
szakmai záróvizsgákra szakértők delegálása
Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntőinek és döntő
jének megyei szervezése
mesterképzések szervezése, mestervizsgák lebonyolítása
szak és felnőttképzési tanácsadás
felnőttképzés, munkahelymegtartó képzések szervezése
pályázatírás
továbbképzések, előadások megtartása
életpályatanácsadási szolgáltatás, pályaorientáció

A duális képzésről
Az általános iskola befejezése után 3 év alatt, vagy az
érettségit követően, illetve a felnőttoktatásban akár 12
év alatt szakképesítést lehet szerezni. Iskolarendszerű fel
nőttoktatás keretében ingyenes a második szakképesítés,
az újabb szakma megszerzéséért nem kell fizetni.
A szakképző iskolákban a duális képzés keretében a ta
nulók gyakorlati oktatása általánosságban 9. évfolyamon
az iskolai tanműhelyben, ezt követően sikeres szintvizsga
esetén a nyári összefüggő gyakorlattól külső képzőhelyen
(egyéni vállalkozásoknál, üzemeknél, kórházakban, ven
déglátóhelyeken, üzletekben és más szervezeteknél) tör
ténik.
Az érettségizettek, a felnőttoktatásban tanulók, illetve
azok a 9. évfolyamos diákok, akiknek gyakorlati képzése
kizárólagos gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyben
valósul meg, már a tanulmányaik megkezdésekor azonnal
köthetnek tanulószerződést.

Tanulószerződés keretében a tanuló képzése valós mun
kakörnyezetben zajlik. A megszerzett szaktudás megfelel
a kor technológiai kihívásainak és a munkaerőpiac elvárá
sainak. A tanuló megismeri a folyamatokat, a technológiát,
a munkatársakat, a célokat, magát a gazdálkodót, lehető
séget biztosítva a szakmai vizsga utáni alkalmazásra.

Milyen előnyökkel jár, ha a tanuló
külső képzőhelyen tölti a gyakorlatot?
l
l
l

tapasztalt gyakorlati szakemberek adják át tudásukat
gyakorlatias tudást sajátíthat el, szakmai gyakorlatot szerez
havi rendszeres juttatásokat (pénzbeli juttatás, kedvez
ményes étkezés) kap a képzés teljes ideje alatt

Segítünk Neked...
l
l
l
l

tanulószerződés kötésben
iskolaválasztásban
képzőhely keresésében
gyakorlati képzéssel kapcsolatos tájékoztatásban

Tanulószerződés köthető: a nappali rendszerű oktatás
ban és nappali, esti, vagy levelező munkarendben meg
szervezett felnőttoktatásban is. A főállású munkaviszony
ban álló munkavállaló a saját munkáltatójával is köthet
tanulószerződést.
Ha az eddiginél több információra van szükséged a
szakmákról pályadöntésedhez, akkor tarts velünk e rendezvényeken:
Üzem, képzőhely és tanműhely látogatások
Tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői érte
kezletek általános és középiskolás tanulók és szüleik
részére
Egyéni tájékoztatás
Pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények (Rend
hagyó technika órák, Szakmai minibörze, Pályaválasztási
Családi Nap)
Szakmaismereti versenyek
Nyári pályaorientációs táborok (SZAKI tábor)
l
l

l
l

l
l

A szakképzéssel, illetve pályaválasztással kapcsolatos kérdésekkel fordulj hozzánk bizalommal
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:

BÁCS-KISKUN MEGYEI
KErESKEDELMI ÉS
IPArKAMArA

Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-500
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A tanulószerződés kötésével

kapcsolatos további információk:
www.bkmkik.hu

www.tanuloszerzodes.hu
www.mkik.hu

Facebook: Bács Pályaválasztás

Kedves Olvasó!
Kedves Diákok,
Szülők, Pedagógusok!
P

álya- és munkaválasztásunk során meghatározó, hogy milyen képességstruktúrával
rendelkezünk, mit tartalmaz az értékrendszerünk és mi iránt érdeklődünk.
Fél évszázaddal ezelőtt kétszázféle szakma létezett és mivel a családban sokszor
öröklődött apáról fiúra a tudás, nem volt kétséges, hogy a gyermek milyen munkával
fogja keresni a kenyerét. Az ezredforduló beköszöntével az ugrásszerű technológiai
fejlődés a szakmák számának növekedését hozta. A pályaválasztás előtt álló diákok
előtt megnyílt a szakmák színes világa, de eligazodni e végtelen
kínálatban nehéz, s hogy megtaláljuk a számunkra, és gyermekünk
számára a legmegfelelőbbet, még nehezebb.
A szakmák különbözősége eltérő képességstruktúrát kíván meg. A
választott szakmát ismernünk kell és célszerű összeegyeztetni saját
képességeinkkel. Olyan döntést kell hozni tehát, amely önismeretet és
pályaismeretet igényel. Ezen önismeret és tudás megszerzésében, az
információk közötti eligazodásban nyújt segítséget több szervezet, így
a gazdasági kamara is.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről üzem,
képzőhely és tanműhely látogatásokkal tesszük elérhetővé, hogy
betekintést kapjanak az érdeklődők a munkakörnyezetbe ágyazott
tanulási folyamatba; részt veszünk osztályfőnöki órákon, szülői
értekezleteken és a gazdaság szereplőinek közvetítésével mondjuk el,
hogy milyen nagy értéke van a teremtő, kétkezi munkának. Rendhagyó
technika órákat és szakmai minibörzéket tartunk általános iskolásoknak,
hogy barkácsoljanak, érezzék az anyagok illatát, fogjanak szerszámot
kezükbe, és megtanulják használni is azt. Egyszóval éljék át az alkotás
örömét, s találják meg azt, amiben a legügyesebbek, és amelyben
örömüket lelik.
A duális szakképzés zászlóshajóját is Kecskemét építette szakembereivel,
hiszen az országban legkorábban valósult meg a munkafolyamatba ágyazott,
gyakorlatorientált szakmatanulás. Jelenleg több mint ötszáz vállalkozás folytat
szakmai középfokon gyakorlati képzést korszerű technológiával, magasan képzett
szakemberekkel Bács-Kiskun megyében.

Érdemes velünk tartani a következő oldalakon: kedves tovább tanuló, fedezzük fel
együtt a szakmákat! E kiadvány hasznos olvasmány az általános iskola végzőseinek,
az érettségizetteknek és a már iskolarendszerből kikerült felnőtteknek; ajánljuk
mindenkinek, aki szakképzettséget kíván szerezni!
Minden jót kívánva:
		
							

Gaál József
elnök
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Fiatalok!
Ö

römömre szolgál, hogy a Kecskeméti Szakképzési
Centrum gondozásában megszületett ez a
kiadvány, amely valóban hiánypótló. A pályaorientáció
manapság kulcsfontosságú kérdés a családok életében,
hiszen olyan korszakot élünk, amikor a lehetőségek
száma szinte kimeríthetetlen, és bizony nehéz a
döntés.
A lehetőségek sokszínűsége elsősorban azon gazdasági,
oktatási és társadalmi változásoknak tudható be, amelyek
hazánkat az elmúlt években jellemezték. A stabilitásnak
köszönhetően robbanásszerű volt a gazdasági fejlődés,
amely Kecskeméten különösen megmutatkozott. Ennek
egyik hozadéka, hogy a szakmák is felértékelődtek. Ma
már szinte minden ágazatban elmondható: mindegy,
hogy mit tanultál, ha azt valóban jól megtanultad és
szereted a munkádat, akkor sikeres leszel.
A szakképzési rendszer változásai közül kiemelkedő a
duális képzés bevezetése. Ennek Kecskemét zászlós
hajója volt, a duális képzés először Kecskeméten indult
el, a szakképzésben és felsőoktatásban egyaránt.
Az önkormányzat minden lehetséges módon segíti
a szakképzés népszerűsítését, az abban résztvevő
tehetséges diákok jutalmazását, ösztönzését, mert
hiszünk benne, hogy ebben a városban minden jó
szakembernek helye és jövője van.
Az elkövetkező években Kecskeméten – a gazdaság
különböző területein – összesen 800 milliárd forint
értékű beruházás valósul meg. Ez kivétel nélkül új
munkahelyeket is jelent, ahol tárt karokkal várják
a dolgozni tudó és akaró fiatalokat.

olyan korszakot élünk tehát, amelyben
kellő kitartással egy ﬁatal számára
bármi elérhető. csak a legmegfelelőbb
célt kell jól kiválasztani.
Ebben nyújt segítséget a kiadvány, amelyet jó szívvel
ajánlok a fiatalok és szüleik figyelmébe.
Szemereyné Pataki Klaudia
Kecskemét megyei jogú város polgármestere
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Van szakmai tapasztalod?
Ezt a kérdést rengeteg alkalommal fogod hallani álláskeresésed során.
Ha munkát szeretnél és előre gondolkodsz, a duális képzés keretében már az iskolai tanulmányok
alatt megszerezheted a szükséges gyakorlatot!
Jelentkezz a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. duális képzésére a www.joinus.hu weboldalon.
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Kedves Olvasóink!
Kedves pályaválasztás
előtt álló Diákok!
Tisztelt Szülők!
N

incsenek könnyű helyzetben a pályaválasztás
előtt álló diákok, mert felelősségteljes döntést kell
meghozniuk, mérlegelniük kell minden szempontot
egy olyan életkorban, amikor ezek a készségek még csak
kialakulóban vannak.
Olyan foglalkozást, hivatást kell választaniuk, ami biztos
munkahelyet, megélhetést nyújt, azonban legalább ilyen
fontos szempont, hogy olyan munkát végezzünk, amiben
örömünket leljük.
Azt is hangsúlyozni kell, hogy nem végleges,
megmásíthatatlan döntésről van szó: számos úton el lehet
jutni ugyanahhoz a célhoz. Ezt a választást szeretnénk
megkönnyíteni kiadványunkkal.
Bemutatjuk
iskoláinkat,
felvillantunk
egyegy
pillanatképet a diákéletből. Bemutatunk Önöknek jelentős
szakmai sikereket elérő egykori diákokat, akik a mi
iskoláinkból indultak.
Megkönnyítheti a szakmaválasztást, ha tudjuk mit jelent
egyegy foglalkozás. Mindenki tudja, hogy mivel foglalkozik
a kőműves, az eladó No, de mit csinál a mechatronikai
technikus? Vagy a vendéglátásszervező? Ebben is segítünk,
s röviden bemutatjuk az összes, nálunk tanulható szakmát.
A Kecskeméti Szakképzési Centrum a régió legnagyobb
szakképzési központjaként számos lehetőséget biztosít a
sikeres szakmai életút megalapozására. Küldetésünknek
tekintjük, hogy az általános műveltség mellett, a munkaadók
és a munkavállalók elvárásainak megfelelő szakképesítést
biztosítsunk tanulóinknak, hogy felzárkóztató segítséget
nyújtsunk a leszakadóknak, miközben támogatjuk
a
tehetségeket. A szakmai ismeretek elméleti és gyakorlati
oktatása mellett olyan munkavállalói, szakmai és szociális
kompetenciák fejlesztésére is van módunk, amelyek az
eredményes munkavégzéshez és az élethosszig tartó
tanuláshoz szükségesek.
Minden pályaválasztás előtt álló diáknak jelmondatunkkal
kívánunk sok sikert:
Szakma. Siker. Kecskemét
Leviczky Cirill
Kecskeméti Szakképzési Centrum
főigazgató
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A Kecskeméti Szakképzési Centrum vezetése
hagyományteremtő céllal megalapította
a kimagasló, példamutató oktató- és nevelőmunkát
végző pedagógusai elismerésére
„AZ ÉV TANÁRA DÍJ” / A SZAKKÉPZÉSÉRT DÍJ / kitüntetést.

12
12

Az év

tanára
A díj
a
 közismereti, illetve a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás–nevelés területén
a tehetséggondozásban,
l a diáksport szervezésében,
l v
 eszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának segítésében,
l a kollégiumi nevelés területén,
l a gyermekek testi és lelki egészségének elősegítésében
l
l

kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusoknak adományozható.

A 2017/18-as tanév díjazottjai
Ádámné Szurma Mária,

a szakközépiskolai oktatás–nevelés területén végzett folyamatosan magas
színvonalú munkájáért, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatásának segítéséért; Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája.

Labáth Ferenc, a szakmai gyakor-

lati oktatás vezetőjeként végzett
folyamatosan magas színvonalú
munkájáért, a tehetséggondozás
területén elért eredményekért;
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Ordasi Krisztián, a vendéglátóipar szakmai gyakorlati oktatás vezetőjeként végzett folyamatosan

magas színvonalú munkájáért, a
tehetséggondozás területén elért
eredményekért; Kecskeméti SZC
Széchenyi István Idegenforgalmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája.

Osza Gyöngyi, a közismereti ok-

tatás keretében, a környezettudatosságra nevelés illetve a tehetséggondozás területén nyújtott
kimagasló, példamutató munkájáért; Kecskeméti SZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Raj Ferenc, a gépészet szakma elméleti és gyakorlati oktatása területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, a tehetséggondozásban
elért eredményekért; Kecskeméti

SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Szrnka Sándor, a közlekedésgé-

pészet szakmai gyakorlati oktatás–
nevelés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért; Kecskeméti
SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Vajda Csaba Ferenc, a közismereti
nevelés–oktatás keretében a tehetséggondozás területén nyújtott
kimagasló, példamutató munkájáért; Kecskeméti SZC Gróf Károlyi
Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.
A díjak átadására 2018. június 7-én
került sor, a Kecskeméti Városháza
Dísztermében.
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KECSKEMÉTI SZC FAZEKAS ISTVÁN SZAKISKOLÁJA

Kedves Diákok!

TÖRÖK ANITA

ACSAI DÁVID,

Kik tanulnak ebben az iskolában?
Olyan gyerekek szerezhetnek itt
részszakképesítést, akik lassabban és
nehezebben tanulnak és nemcsak ta
nulási nehézségekkel, hanem tanulási
zavarral is küszködnek, ezért kis cso
portokban folyik a gyakorlatorientált
oktatás. A gyerekek megtanulják, mit
jelent önállóan intézni az ügyeiket
és milyen a csoport többi tagjával
együtt, egymást segítve eljutni a vizs
gáig, amelyre a felkészülést minden
esetben gyógypedagógusok támo
gatják.
Mit tanulhatsz a Fazekasban?
Különböző szakmák elsajátításáról
lehet szó a könnyűipar, a gépészet, az
építőipar és a mezőgazdaság szakma

csoportban. Abban bízva végezzük a
munkánkat, hogy a tanulás mellett a
közösségi programokkal sikerül elva
rázsolni mindenkit annyira, hogy az
eddigi kudarcait elfelejtve, a sokadik
esélyt is megkapva, sikereket érhes
sen el.
Miért jó ez a suli?
A kollégák minden hónapban szer
veznek iskolán kívüli programot – Er
zsébet tábor, operalátogatás, tánc
verseny, főzőverseny, kerékpártúra,
strandolás –, ahol évről évre egyre
több a résztvevő.
A gyerekek nem csak szakmai
versenyeken vehetnek részt, hanem
kulturális fesztiválokon is szerepel
hetnek.

SZOBAFESTŐ

„Több szakmában is szerezhettem
rész szakképesítést az elmúlt években
és egyúttal több lehetőséget kaptam
arra, hogy munkába álljak. Hatalmas
siker és elismerés, hogy a szakoktatóm segítségével a Kecskeméti SZC
egyik iskolájában dolgozhatok.”

LALA VIOLA,

LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ

„Az általános iskola után nagyon rossz
volt, hogy nem tudtam megfelelni a
követelményeknek az előző középiskolában. Itt azonban az osztályfőnököm támogatásával gyorsan vezető
helyzetbe kerültem az osztályban, és
a társaimnak fontos volt a véleményem. Nem fogom elfelejteni a kulturális seregszemlét, ahova sikerült közösen eljutnunk és jól szerepelnünk.”

RÓKA ÁGNES,

KERTI MUNKÁS

„A tanáraim minden lehetőséget megteremtettek, hogy jól szerepeljek a
szakmai versenyeken és nagy öröm
volt számomra, hogy ez meg is valósult. Az itt szerzett szakmai ismeretek
és szakoktatóm segítségével munkát
találtam és remélem ott is megállom
majd a helyem.”

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
FAZEKAS ISTVÁN SZAKISKOLÁJA
Kecskemét,
Erzsébet körút 73.
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Titkárság: 76/417-908 ‒ Igazgató: 76/322-829
e-mail: fazekas@kecskemetiszc.hu; web: www.fazekasspszak.hu
Igazgató: Török Anita
e-mail cím: torok.anita@kecskemetiszc.hu
Pályaválasztási felelős: Szabó Ivett.
e-mail: szabo.ivett@kecskemetiszc.hu

Oktatásban is az elsők között
a Brill Kft.

T

öbb mint negyed évszá
zada már, hogy meg
nyitotta kapuit a Brill Kft.
a Halasi út 32. szám alatt.
A sikeres vállalkozás nem
csak a gépjárművek érté
kesítését és szervízelését
végzi a lehető legmaga
sabb szinten, de számos,
a napjainkban már kiváló
szakember is ott töltötte
iskolai gyakorlati idejét.
A Brill Kft. hosszú évek
óta foglalkoztat diákokat,
elsősorban tanuló szerző
déssel, de vannak szakgim
nazisták is, akik szakmájuk
megszerzéséhez szükséges kötelező gyakorlatot töltik a
cégnél. A vállalkozás 50-60 alkalmazottat foglalkoztat,
ennek a létszámnak átlagosan a 15-20 százalékát teszik ki
a diákok, ami 10, maximum 15 főt jelent.
Az ország számos iskolájából érkeztek már gyerekek
a Brill Kft-hez, de elsősorban a Kecskeméti SZC Gáspár
András Szakgimnáziuma növendékei szoktak ide jelent

kezni. A diákok az autószerelő, autó-villamosági szerelő,
autó technikus, karosszéria lakatos és a járműfényező
szakmákba nyerhetnek betekintést. Majdnem minde
gyik területen van olyan alkalmazottja a vállalkozásnak,
aki itt töltötte a gyakorlati idejét, ezzel is azt bizonyítva,
hogy a Brill Kft. színvonalas oktatása biztos alapot ad az
elhelyezkedéshez.
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Kedves Pályaválasztók!
jelentkező diákokkal megszerettes
sék a választott szakma szépségeit, s
egyúttal szembesítsék őket a duális
képzés sokszínű kihívásaival.

Miért a Gáspár?

GUBÁN GYULA

A

Kecskemét Szakkép
zési Centrum Gáspár
András Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája évti
zedek óta elkötelezetten képzi immár
hat szakgimnáziumi ágazatban és hat
szakközépiskolai szakmacsoportban a
jövő szakembereit. Az intézményben
lehetőség van arra, hogy szakközép
iskolai képzésből indulva jussanak el
a diákok az érettségi megszerzéséig,
azt követően pedig felsőfokú OKJs
szakmákhoz, illetve a duális felsőokta
tásba, vagy akár az érettségi megszer
zésével párhuzamosan és azt követő
en szerezzenek szakmai végzettséget.
E célok megvalósítása érdekében a
Gáspár iskola kiemelt figyelmet fordít
duális partneri körének bővítésére,
illetve a meglévőkkel való együttmű
ködésre.
Képzési partnerünk többek közt
a MercedesBenz Manufacturing
Kft., Recons Kft., STI Petőfi Nyomda,
Print 2000, Brill Kft., OpelTormási
Kft., HEGÉP BAU Kft., MesterBAU Kft.,
Termonívó Plusz Kft., Termostar Kft.
A szépészeti ágazat partneri hálóza
tát gazdagítja a Lʼoreál céggel kötött
együttműködési megállapodás, így
kozmetikusainknak lehetősége van
pl. a Gigi, az Ilcsi, a Biola mesterkoz
metikumok megismerésére.
Minden ágazatunkban elhivatott
és képzett szakmai tanárok oktatnak,
akiknek elsődleges célja, hogy az ide

Iskolánk nyitott kapuval várja azo
kat a diákokat, akik érdeklődnek a
műszaki pályák után: az autók, moto
rok világa számukra igazi élményme
rülés, vagy vonzza a tekintetüket egy
egy szép épület, szívesen lennének
magasépítők, építőmérnökök, építé
szek. Szeretik a komoly fizikai, erőn
léti terhelést, nyitottak, szociálisan
érzékenyek a társadalom kihívásaira,
esetleg lennének a rend őrei vagy
talán szívesen foglalkoznának az ál
lampolgáraink ügyesbajos dolgaival,
látják magukat az államigazgatási gé
pezet hatékony elemeként.
A szépészeti ágazat népszerűsé
ge töretlen. A fodrász és kozmetikus
pálya iránt érdeklődőket kiváló mes
terfodrászkozmetikus tanárok és egy
igényesen felszerelt iskolai tanmű
hely várja.
Várjuk hozzánk azt a végzős nyol
cadikost is, aki egyegy szép mester
ség, családi tradíció folytatója kíván
lenni. Apáról fiúra száll a tudás, ha egy
jól felszerelt kárpitos műhely ifjú inasa
és örököse lép be iskolánk tanműhe
lyébe. Előfordulhat, hogy egy ügyes
gázszerelőt, az OKJs vizsga letétele
után egy sikeresen működő családi
vállalkozás várja, vagy az autótechni
kust egy kiváló autószerelő műhely.
Ám nemcsak azért érdemes mes
terséget tanulni, hogy öröklődjön és
a családon belül maradjon a tudás.
Ma minden építőipari vállalkozás érzi
a szakemberhiányt, magánember
ként is tudjuk milyen nehéz festőt,
kőművest, burkolót, szárazépítőt sze
rezni. Hiányoznak a jó lakatosok, szer
számkészítők, ipari gépészek. Nálunk
ezeket a szakmákat is elsajátíthatják
az ide jelentkezők, ráadásul 3 év szak
matanulás és az OKJs bizonyítvány
megszerzése után lehetőség van 2
év alatt nappali tagozaton érettségit
szerezni úgy, hogy a szakképzésből

hozott szakmai vizsga kiváltja a vá
lasztott érettségi tárgyat.
Fontos megemlíteni, hogy a kép
zési struktúránkban szerepet kapott
a felnőttoktatás, felnőttképzés kiala
kítása, a szakképzési centrumok esti
tagozatos felnőttoktatási profiljának
bővítése.

A szakmai versenyek
élvonalában

Tanulóink kiemelkedő teljesít
ményt nyújtanak a szakmai versenye
ken, ezért büszkén tekintünk rájuk.
Mechatronikusaink az idei évben is
bejutottak a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny döntőjébe és elhozták az első
helyeket, csakúgy, mint a szárazépí
tőink és kőműveseink. A közlekedési
szakmacsoport több szakmában is az
élvonalban van az OSZTV, SZKTV ver
senyeken.
Magasépítő technikusaink évek óta
23. helyezést hoznak el mérési pá
lyaműveikkel a Porta Speciosa Nem
zetközi Építész Diákkonferenciáról.
Rendészeink a katasztrófavédelmi,
honvédelmi és rendészeti versenyek
országos döntősei, s folyamatosan az
élvonalban (13. hely) végeznek. Szé
pészeink több rangos hazai és nem
zetközi verseny díjazottjai. A szakmai
versenyek fontos részei iskolánk te
hetséggondozásának.

Tehetséggondozás
mesterfokon

Akkreditált kiváló tehetségpont
ként számos sikeres tehetséggondo
zó projekten vagyunk túl: jelenleg
építészetből, művészettörténetből,
szabadkézi rajzból illetve német nyelv
és történelem tantárgyakból tartunk
tehetségfejlesztő
foglalkozásokat.
Nemzeti Tehetségműhelyként, Eu
rópai Tehetségpontként folyamato
san figyeljük tehetségígéreteinket, s
igyekszünk a legkülönfélébb módon
feltárni erősségeiket, s megtartani
őket az élvonalban. Emellett folyama
tos fejlesztést is nyújtunk a tanulási
nehézségekből eredő hátrányok le
küzdésére.

Telefon: 76/480-744. Web: www.agaspar.hu;
e-mail: gaspar@kecskemetiszc.hu

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
GÁSPÁR ANDRÁS SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Kecskemét, Hunyadi tér 2.
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LAJOS DOMINIK, SZKTV

KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORT,

ORSZÁGOS ELSŐ HELYEZETT

„Gépjármű-mechatronika szakon tanulok és kifejezetten a duális képzés miatt jöttem
a Gáspár András Szakközépiskolába. Modern körülmények között, felkészült szakmai tanárok vezetésével zajlik az oktatás, ennek is köszönhető, hogy eljutottam az
SZKTV országos versenyére, amit megnyertem közlekedés szakmacsoport kategóriában. Legjobban a gyakorlatot szeretem, mert kellőképpen megalapozza a jövőre nézve
a tudásunkat és a Mercédesz gyár a duális képzésnek köszönhetően munkalehetőséget is biztosít a szak
elvégzése után. Egyetemen szeretnék tovább tanulni gépészmérnöknek, és úgy gondolom, hogy az itt
eltöltött évek nagy előnyt fognak ebben jelenteni.”

PETRÓCZKY VIVIEN

FODRÁSZ,

TÖBB SZAKMAI VERSENY GYŐZTESE

„2017 szeptemberében kezdtem a
szakmát, s néhány hónap múlva
már több versenyre – ahol mindig
jól szerepeltem – is eljutottam az iskola jóvoltából.A Hungarian Open
Europe kupán 3. helyezést értem el,
az Árpád kupáról pedig egy aranyéremmel térhettem haza. Nem
sokkal később a kiskunfélegyházi
országos versenyen a steampunk kategóriában
2. helyezést, a mennyasszonyi frizura kategóriában pedig 3. helyezést szereztem. Örülök,
hogy itt tanulhattam és köszönettel tartozom
felkészítő tanáraimnak.”

FÖLDI CSABA,

STÓB ATTILA, SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL –
SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKMA, ORSZÁGOS
ELSŐ HELYEZETT

„Szeretek ebbe az iskolába járni, mert
a közösség és az oktatás is nagyon jó.
A tanárokkal kijövök, mert támogatnak, amiben tudnak, így sikerült a
szárazépítő szakmában országos első
helyezést elérnem a júniusi Szakma
Sztár Fesztiválon. Az iskola diákönkormányzatának egy ideig tagja voltam, de kaptam egy külföldi ösztöndíjat, ezért vissza kellett mondanom a megtisztelő
feladatkört. Jelenleg magántanuló vagyok, mert októberben indulok Franciaországba. Számomra tökéletes
ez az iskola, és mindenkinek ajánlom, mert el lehet
helyezkedni könnyedén az itt tanultakkal.”

RENDÉSZ

„Azért jelentkeztem ebbe az iskolába a rendész szakra, mert láttam a sok rosszat, a bűncselekményeket a világban és segíteni szerettem volna az embereknek. Mostanra már rájöttem,
hogy ez nem ilyen egyszerű, de továbbra is ez a célom és az oktatási intézmény kiváló alapot ad
ehhez. Szeretem ezt az iskolát, mert nagyon jó a közösség és szakmailag is megfelelő az oktatás.
Kollégiumi elhelyezésre is van lehetőség, magam is kollégista vagyok, így nem okozott gondot,
hogy messzebb lakom. Mindenkinek ajánlom az iskolát, legfőképp a tanárok miatt, mert mindenben segítenek, és jól tanítanak, ezért nem lesz gond a jövőben az elhelyezkedéssel sem.”

GÁSPÁRBAN VÉGZETT
IMREI SZANDI

DIÁK:

„Mikor a középiskolába jelentkeztem, nem
szerettem volna fodrász lenni, elsőre fel
sem vettek arra a szakra, hanem könyvkötőnek tanultam egy évig. Ezek után újra
jelentkeztem fodrász szakra és ezúttal felvettek. Szerettem a Gáspár András szakközépiskolába járni, mert alaposan megtanítottak mindenre és a gyakorlati órák is
izgalmasak voltak.
Legjobban a férfi hajvágást és a női hajfestéseket szerettem a gyakorlati órák közül, de
nem minden óra nőtt a szívemhez. Például
az anatómiát nem szerettem, viszont nagyon
fontos tantárgy, ez abból is látszik, hogy milyen komolyan veszik az oktatását.
A bizonyítvány megszerzése után egyből
kimentem külföldre egy évre, az volt a tervem, hogy híres fodrász leszek. Ez a lelkesedés egy hónapig tartott, utána visszajöttem
és itthon kezdtem el fodrászként dolgozni.
Először egy széket béreltem, de mivel emele-

ten volt az üzlet,
nem volt megfelelő a forgalom,
ezért váltanom
kellett és egy
ideig
alkalmazottként dolgoztam.
Ezután
nyitottam saját üzletet a Wesselényi utcán, ahol az óta is vagyok, ennek már
három éve. Szeretem a munkám, és sikeres
is vagyok benne, hiszen eddig sosem mentem
mínuszba, még az első évben sem.
A forgalommal szintén meg vagyok elégedve, nagyon jó helyen van az üzlet. Azoknak,
akik ezen a szakmán gondolkoznak, üzenem,
hogy nagyon sok kitartás, küzdelem kell, hiszen ez is egy folyamatosan fejlődő szakma,
hogy évek múlva is meg legyen a megfelelő
ügyfélkör és nem mindegy milyen anyaggal
és mekkora pontossággal dolgozunk. Örülök,
hogy ebbe az iskolába jártam, mert megtanítottak sok mindenre, amire nekem a munkám során szükség van.”
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A

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanul egy
olyan különleges diák, akit gyerekkori álmától senki ‒ még
a tanárai sem ‒ tántoríthatnak el. Talán elsőre furcsán hangozhat Bódog Beatrix az autószerelés szakma iránt tanúsított elhivatottsága, műszaki beállítottsága, azonban ha
személyesen találkozunk vele, nem is lehetne hozzáillőbb
hivatást elképzelni a személyiségéhez.

‒ Mikor alakult ki benned, hogy
az autószereléssel szeretnél foglalkozni?
– Már egészen kicsi koromtól
kezdve érdekeltek a műszaki dolgok,
amely főként édesapámnak köszön
hető. Mindig is autók vettek körül, eb
ben nőttem fel. Szüleim elmondása
szerint gyerekként sem kötöttek le az
úgynevezett lányos dolgok, egyetlen
Barbie baba, póni ló sem keltette fel
a figyelmem, pedig több rokonomtól
is rengeteget kaptam ajándékba, de
hiába, engem csakis kizárólag az au
tók nyűgöztek le. Babázás helyett én
Lada karburátorral játszottam. Magá
tól értetődő volt, hogy ha felnövök,
autószerelő szeretnék lenni, egyszer
sem jutott eszembe, hogy más szak
irányt kezdjek el tanulni. Több isme
rősöm is ajánlotta a Gáspár András
Szakgimnáziumot a jó oktatás miatt,
ezért úgy gondoltam nekem is itt a
helyem.
‒ Hogyan fogadtak téged, mint
egyedüli lányt az osztályodban?
– Az osztálytársaim mesélték ne
kem, hogy amikor értesültek róla,
hogy egy lány is velük fog tanulni,
kissé kételkedtek abban, hogy alkal
mas vagyok ehhez a szakmához. Egy
molett, csúnyácska lánynak gondol
tak, persze csak addig, amíg szemé
lyesen is találkoztak velem. Elmon
dásuk szerint kellemesen csalódtak,
bár eleinte furcsán érezték magukat
a közelemben, főleg a műhelyben
munka közben. Később azonban
rájöttek, hogy nem vagyok az a tipi
kus „lányos lány”, egy kemény, ha
tározott emberként ismertek meg,
aki valóban odavan az autókért.
‒ Miért szeretsz ebben az iskolában tanulni?
– Főként a remek társaság az, ami
amiatt jól érzem itt magam. Nagyon
jó osztályközösség alakult ki, teljes
mértékben elfogadnak, szeretnek
engem. Ki kell emelni a tanárokat is,
akik rendkívül segítőkészek, és ami
különösen fontos számomra, hogy
senkivel – velem sem – kivételeznek
az órákon. Ugyanazok a követelmé
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nyek vonatkoznak rám, ugyanazo
kat a feladatokat bízzák rám, mint a
fiúkra. Ennek én különösen örülök,
mert szeretem a kihívásokat, és sze
retném bebizonyítani, hogy vagyok
olyan tehetséges, mint a társaim.

– Miután elvégeztem az autósze
relő szakmát, még lesz egy techni
kusi képzés is az iskolában, majd
az érettségi után szeretnék jelent
kezni a kecskeméti Neumann János
Egyetem Műszaki és Informatikai
Karának járműmérnöki alapszakára.
A diploma után pedig egyéni vállal
kozóként szeretnék elhelyezkedni
a szakmában. A Gáspárban nagyon
jó alapokat kapok – elméletben és
gyakorlatban egyaránt –, de ren
geteg tapasztalatot is szerzek. Biz
tos vagyok benne, hogy kitartó
munkával sikeres lesz a felvételim,
valamint az életben is megállom a
helyem. Gyakori, hogy a technikum

Bódog Beatrix s
‒ Voltak-e negatív élményeid?
– Szerencsére csak kilencedikes
koromban tapasztaltam némi ké
telkedést a rátermettségemet, fi
zikumomat illetően. Eleinte több
tanárom is megkérdezte: valóban
autószerelő szeretnéke lenni, tény
leg úgy érzem, hogy ez az a szakma,
amit tanulni szeretnék? A jóindula
tú kételkedőknek mindig ugyanaz
volt a válaszom: IGEN! Ez a szakma
az álmom. Megküzdök érte, nem
adom fel, bízom magamban. Egy
vicces élményem is volt 9. osztály
ban, a legelső napomon, amin ma
már csak nevetek. Az egyik tanárom
nem akarta elhinni, hogy én ebbe
az osztályba járok, azt gondolta
viccből ültem be ide a fiúk közé.
Hiába győzködtem, hogy márpedig
én ide járok, mosolyogva megkért,
hogy keressem fel a saját osztályo
mat, s hagyjam el az óráját. Végül
kimentem a teremből, s a folyosón
vártam meg az óra végét. Később
tisztáztuk a helyzetet az illető szak
tanárral, elnézést kért, amiért nem
hitte el, hogy én is autószerelőnek
tanulok.
‒ A szakma elvégzése után milyen lehetőségeid vannak?

„

elvégzése után szakirányú felsőok
tatási képzésen folyatják tanulmá
nyaikat a gáspárosok. A közlekedé
siek általában a GAMFra mentek.
Lehet, hogy én is a technikum után
próbálkozom a járműmérnöki kar
ral, hiszen az egy év ráépülés már
csak a szakmai tárgyakról fog szólni,
sokkal többet fogok tudni az autó
szerelésről.
‒ Mit üzensz azoknak a lányoknak, akik hasonló cipőben járnak
veled?
– Elsősorban azt tanácsolnám
nekik, hogy nem szabad hinni a ne
gatív kritikáknak. Elengedhetetlen
a határozott jellem, az egyéniség,
hiszen minden pillanatban ki kell
állniuk magukért és bizonyítani,
nem csak a tanároknak és az osz
tálytársaknak, hanem elsősorban
saját maguknak. A Kecskeméti SZC
Gáspár András Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája a legjobb válasz
tás az enyémhez hasonló célok el
éréséhez, hiszen az oktatók rendkí
vül közvetlenek és segítőkészek, így
sokkal könnyebben elsajátíthatók
a szakmához szükséges ismeretek,
rengeteg tapasztalatot lehet gyűj
teni.

„

„Összességében azt üzenem, hogy csakis
előre tekintsetek lányok, lássátok magatok
előtt a célt, a többi pedig nem lényeges!”

számára

nincs
lehetetlen
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A robotprogramozás

varázslatos világa

AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONTKÉNT ÉS NEMZETI
TEHETSÉGMŰHELYKÉNT TEHETSÉGGONDOZÁSUNK FÓKUSZÁBAN AZOK A TEHETSÉGÍGÉRETEK ÁLLNAK, AKIK
VÁLASZTOTT SZAKMÁJUK IRÁNT ELKÖTELEZETTEK,
NYITOTTAK AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA. TEHETSÉGMŰHELYE VAN
AZ ÉPÍTŐS ÁGAZATNAK, VALAMINT A RENDÉSZETI
ÁGAZATNAK, TOVÁBBÁ MŰKÖDNEK ÖNISMERETI ÉS
MŰVÉSZETI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ CSOPORTJAINK IS.

V

an azonban a tehetséggondo
zásunknak egy olyan területe,
amely 2008 óta töretlen sikerrel
vonzza be diákjainkat, ez pedig a ro
botprogramozás világa. 911. évfolya
mos diákjainkkal heti 2x45 percben
foglalkozunk, szakköri tevékenység
formájában. A szakkör elsődleges
célja, hogy a mérnöki tudományok,
valamint a programozás iránt foko
zottan érdeklődő diákjaink számára
lehetőséget biztosítsunk arra, hogy
izgalmas és szórakoztató versenyek
keretén belül megmutassák tudásu
kat, kreativitásukat.
A felkészülés heti két órában, szak
kör formájában valósul meg 911. év
folyamos diákokkal. Elvárt eredmény,
hogy minden tanuló képes legyen
algoritmusok készítésére, önállóan
program készítésére úgy, hogy köz
ben jó csapatmunkássá váljon, hogy a
házi bajnokság győztesei az országos
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versenyeken jó eredmények elérésére
legyenek képesek.
A Robotikakörben diákjaink meg
ismerkednek a Lego robotok felépí
tésével, megtanulják a robotprog
ramozás nyelvét, kezelni tudják a
programozási felületet, önálló prog
ramokat írnak, tesztelnek, robotokat
terveznek, építenek.

Eddigi sikerek,
eredmények
Iskolánk először 2009ben rende
zett robot szumó versenyt, amely az
elmúlt évek folyamán nemzetközi via
dallá nőtte ki magát Kecskemét Open
Robot Sumo néven. A felvidéki füleki
gimnáziummal és a lengyelországi
Gródzisko Dolné iskolájával alakítot
tunk ki jó kapcsolatokat, így minden

évben látogatjuk egymás versenyeit.
Rendszeresen indulunk a FLL (First
LEGO League) nemzetközi verseny
magyarországi területi megmérette
tésén Szegeden. Ezenkívül indultunk
a Robot olimpián, ahonnan egy első
helyezést is elhoztunk.
A RoboCup versenyeken is több
ször elindultunk, 2011ben kijutot
tunk Isztambulba a RoboCup világ
bajnokság döntőjére is. Az ausztriai
Hohenemsben is részt vettünk a nyílt
RoboCup versenyen.
Tavaly kezdődött az Erasmus+ pro
jekt, melyben lengyelországi és szicí
liai középiskolák diákjaival közösen
versenyeznek diákjaink. A pályázat a
három iskolától másmás aktivitást kí
ván: a „Gáspáros” diákok részt vettek
a lengyelek által rendezett versenyen,
az olasz tanulóknak bemutatták az is
kolai roboticaműhely tevékenységét,
illetve közös aktivitással nálunk való
sult meg a Roboticaprojekt hét jó
gyakorlatokkal, szakmai előadásokkal,
robotépítéssel fűszerezve.
A szakkör jelenleg is sikerrel műkö
dik, s várja az érdeklődő, kreatív diá
kokat!

Garázstól a siker csúcsáig

Autófényezésben

az elsők
A MÉSZÁROS FÉNYEZŐ ÉS KAROSSZÉRIA
SZERVIZ 1982-ES FENNÁLLÁSA ÓTA TÖRETLEN FEJLŐDÉSSEL MENETEL ELŐRE,
MINT A SZAKMA EGYIK LEGMEGBÍZHATÓBB VÁLLALKOZÁSA. MÉSZÁROS JÓZSEF,
A CÉG TULAJDONOSA, FIÁVAL KARÖLTVE
AKTÍVAN RÉSZT VESZ A MUNKÁBAN ÉS
EGYÜTT VEZETIK A NYOLCFŐS CSAPATOT.

S

zámos fejlesztés kíséri a vállalkozást, a legaktuálisabb
egy pályázat, mely az energiatakarékosság bevezetését segíti elő, emellett az oktatás is szerves része a
vállalkozás életének, ezzel is növelve a szerviz színvonalát.
Kecskeméten a Felsőcsalános 52/b szám alatt található Mészáros Fényező és Karosszéria Szerviz egy garázsvállalkozásból nőtte ki magát az évek során, amely a
cégvezető kitartásának és hivatásszeretetének
köszönhető. Kezdetben kizárólag autófényezéssel foglalkoztak, de a világ felgyorsulásával
szükség volt a tevékenységi kör bővítésére az
ügyfelek igényeihez igazodva. Az emberek
azt szeretik, ha mindent egy helyen és gyorsan meg tudnak javíttatni, ezért a fényezés
mellett helyt kaptak a műanyagjavítások,
lakatos munkálatok, szélvédőcserék és szinte
minden, ami a komplett autójavításhoz tartozik.
A partnerek teljes körű kiszolgálása mellett
a cég nagy hangsúlyt fektet az oktatásra. A Kecskeméti Szakképzési Centrummal együttműködve a Gáspár
András Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak

biztosítanak gyakorlati helyet a
szakma elsajátításához. Mészáros
József is ebben az
iskolában végzett,
így
szívügyének
érzi, hogy az ottani tanulókat ilyen
módon
segítse,
és tudását tovább
adva
számukra,
hozzájáruljon fejlődésükhöz.
Különlegességnek számít, hogy a szakmák között
megrendezett híres Szakma Kiváló Tanulója Versenynek
(SZKTV) gyakran otthont ad a vállalkozás, emellett a tulajdonos ﬁa akkreditált vizsgabiztosként aktív segítő
ezen alkalmakon, hiszen ilyen vizsgabiztosból
mindösszesen 2-3 van országosan.
Azok a diákok, akik a munkálatok során
jól teljesítenek, lehetőséget kapnak, hogy
továbbra is a szervizben dolgozzanak. Mivel az autófényezés és javítás egy speciális,
összetett munka és magas odaﬁgyelést
igényel, törekednek arra, hogy a legjobb
tudásuk szerint oktassák a ﬁatalokat. A viszszajelzések évek óta csak pozitívak ezen a
területen, ezért továbbra is várják a tanulókat,
hogy az iskolai gyakorlatukat a Mészáros Fényező
és Karosszéria Szerviznél töltsék.
A megannyi elismerés közül, melyek az elmúlt évek
alatt összegyűltek, a legnagyobb a Szakma Kiválója kitüntetés, amelyet az önkormányzat adott át 2014-ben, ennél
fogva méltán kijelenthetjük, hogy amit a szakmában el lehet érni, azt elérte Mészáros József.
„A siker titka ennél a hivatásnál a kitartás és az önszorgalom, hogy magunkat és vállalkozásunkat folyamatosan
fejlődésben tudjuk tartani” – árulta el Mészáros József.
„Diákként is szerettem a Mészáros Fényező Karosszéria
Szervizben dolgozni, mert mindent megtanítottak, ami
a szakmához tartozik. Amelyik diák a munkálatok során
jól teljesít, esélyt kap, hogy a szakma megszerzése után
a szervizben dolgozzon. Így kaptam meg a lehetőséget,
hogy a gyakorlaton összegyűjtött tudásomat az iskola elvégzését követően a Karosszéria Szervizben kamatoztassam tovább. A csapat és az oktatás egyaránt nagyon jó,
ezért örülök, hogy ide jelentkeztem gyakorlatra. Munkavállalóként sem tudok rosszat mondani, mert csak pozitív
tapasztalataim vannak. Szeretem a szakmám és szeretek
ennél a cégnél dolgozni ” – nyilatkozta Tóth Róbert.
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Tisztelt Szülők! Kedves Fiatalok!

KÖRMÖCZI BULCSÚ

A

Kecskeméti
SZC
Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma
nagy hagyományokkal rendelkező
közgazdasági középiskola, melynek
fő célja, hogy a gazdasági környezet
kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, tartós és konvertálható tudást
adó szakmai értékeket adja tovább.
Folyamatosan igazodunk a munkaerő-piaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk személyi és tárgyi
feltételeit. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az
európai polgárrá váláshoz szükséges
általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani.
Iskolánkban a 9–12. évfolyamon
4 éves közgazdaság és ügyvitel ágazati és 5 éves angol-magyar két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzés,
valamint érettségire épülő 1-2 éves
szakképzés és felnőttoktatás folyik. A
9–12. évfolyamon általános és szakmai alapozó oktatás történik, melynek célja az általános műveltségen
túl kommunikációs készségek megszerzése, a nyelvi képzés, informatikai
ismeretek elsajátítása.
A szakmai alapozó képzés során
a tanulóinkat egyrészt a szakirányú
(vagy nem szakirányú) továbbtanulásra, másrészt a megalapozott szakmaválasztásra készítjük fel. Olyan

korszerű ismereteket és készségeket
sajátítanak el a diákok, amelyeket későbbi munkavállalóként jól hasznosíthatnak.
Az oktatás a 9-12. évfolyamon a
szakgimnáziumi kerettanterv szerint
folyik, melynek végén a tanulóink
érettségi vizsgát tesznek.A szakképzési törvény szabályozása szerint a
szakképzési kerettanterv által előírt
követelmények alapján a tanulók
szakmai érettségi vizsgát tesznek,
amely munkakör betöltésére is lehetőséget ad. A közgazdaság ágazati
szakmai érettségi vizsgával a pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, az ügyvitel ágazati szakmai
érettségi vizsgával adminisztrációs
ügyintéző végzettséget kapnak a diákok. Az ágazati érettségi vizsgával
rendelkezőket egy év alatt készítjük
fel az OKJ-ban meghatározottak szerinti komplex szakmai vizsgára.
Más középiskolában érettségizett
vagy más ágazaton végzett tanulók
emeltszintű szakmai képesítést szerezhetnek a 13., 14. szakképző évfolyamokon. A 12. évfolyam után az
OKJ szerinti közgazdasági és ügyviteli szakmákat választhatják intézményünkben: pénzügyi–számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző és
irodai titkár. Az érettségi után nappali
tagozaton tanulmányaikat nálunk
folytató tanulók részére az első szakma, valamint a felnőttoktatás keretein belül esti
tagozaton a második
szakma megszerzéséig
az oktatás ingyenes.
Egy iskola élete,
története egy életfához hasonlít, melynél minden év
egy újabb ág a fa
törzsén, minden
levél egy újabb
sikeres életút,
egy újabb hálás gondolat.
Ez a fa folyamatosan fej-

KeCSKeMÉti SZaKKÉPZÉSi
CeNtrUM
KaDa eleK KÖZGaZDaSÁGi
SZaKGiMNÁZiUMa
Kecskemét,
Katona József tér 4.
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lődik, erősödik, miközben megtartja
értékeit, állandóságát. Törekszünk
arra, hogy erősödjünk, fejlődjünk,
hogy mindig többet adjunk diákjainknak, hiszen ők többek között azért
is jönnek hozzánk, mert az itt megszerzett tudással, képességekkel meg
tudják majd állni helyüket a „nagybetűs életben”.
A szülők így bizonyos szempontból
a kezünkbe adják gyermekeik jövőjét,
és mi évről évre mindent elkövetünk
annak érdekében, hogy a következő
években is kiérdemeljük a szülők bizalmát.
A tudás, a szakma vagy a közismereti
tárgyak minél magasabb szintű elsajátítása azonban még kevés ahhoz, hogy
valaki felnőttként is hálás szívvel gondoljon vissza erre az iskolára, és büszkén mondja: „Kadás voltam”. A Kadás
diákokat az iskola elvégzése után sem
„viszi el a szél”. Ideköti őket mindaz,
amit ez a kis világ adott nekik: a ﬁgyelem és törődés, az emberi kapcsolatok
és a Kadás hagyományok, melyek észrevétlenül beléjük ivódtak és terelgetik
majd őket egész életükben.
Ezt a célt szolgálják a tanórán kívüli tevékenységek, melyek jelentős
részével hagyományt teremtettünk,
hiszen a fejlődés mellett fontos az állandóság is, hogy az életfának ne csak
hatalmas lombkoronája, hanem erős
gyökérzete is legyen.

Telefon: 06-76/508-277; e-mail: kada@kecskemetiszc.hu
www.kada-kkt.sulinet.hu
Igazgató: Körmöczi Bulcsú. Elérhetősége: 06-20/469-73-35
e-mail: kormoczi.bulcsu@kecskemetiszc.hu
Pályaválasztási felelős: Akócsiné Patkós Erzsébet.
Elérhetősége: 06-30/338-71-25
e-mail: akocsine@kecskemetiszc.hu
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HERÓDEK SZABOLCS ISTVÁN
KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT

„Tizennégy éves tinédzserként
nehéz volt középiskolát választanom. A hétvégéimet a különböző gimnáziumok, szakgimnáziumok keresése töltötte ki,
amikor felfigyeltem a Kada Elek
Közgazdasági Szakgimnáziumra. Annyit tudtam róla csupán,
hogy jó hírnévvel rendelkezik a
városban. Egy nyílt nap során
megtapasztaltam az iskola oktatásának a színvonalát, amely egyszerűen magával ragadott. Az
egész tanár-diák közösség olyan volt számomra,
mint egy család, és ez a véleményem a mai napig
sem változott. A szakmai oktatással teljes mértékig meg vagyok elégedve.
A szakma elvégzése után számos lehetősége
van a diákoknak továbbtanulás terén. Minden
tantárgyra nagy hangsúlyt fektetnek a tanáraink,
ezért az iskola elvégzése után nem hinném, hogy
akadályba ütköznének a diákok, hiszen nem lesz
nehéz helyt állni a főiskolákon, egyetemeken. Ha
valaki otthonos közegben szeretne éretté válni és
remek oktatásban részesülni, akkor csak a Kadát
tudom neki javasolni!”

FÖLDHÁZI RÉKA
„Az elmúlt években több alkalommal is képviseltem iskolámat különböző tanulmányi
versenyeken. Legkiemelkedőbb
eredményeimet a Zrínyi Ilona
Matematikai Versenyein abszolváltam, ahol 11. osztályos tanulóként országos 3. helyezést
értem el, egy évre rá viszont sikerült az 1. helyet megszereznem, de számos más
megmérettetésen szintén az élbolyban végeztem.
Nagyon sokat köszönhetek tanáraimnak, akik
sokszor a szabadidejüket áldozták fel, hogy felkészítsenek egy-egy versenyre. Annak idején az
iskola jó hírneve miatt választottam a Kadát, de a
kiváló légkör és a tanárok felkészültsége minden
várakozásomat felülmúlta. Úgy érzem, hogy az
itt megszerzett tudás előnyt jelent egy gazdasági
egyetemen, illetve a munkaerőpiacon egyaránt.”

DINNYÉS NOÉMI
„Egy családtagomtól tudtam
meg, hogy a Kadában lehetőség
van olyan gazdasági szakirányú tanulmányokra, amelyek
számomra érdekesnek tűntek,
ezért jelentkeztem ebbe az iskolába. A mai napig a szakmai
tárgyak megléte miatt szeretem
az iskolát, mert mindent megtanítanak, amire szükségem lehet
a jövőben.
Több versenyen volt lehetőségem részt venni,
például az iskola szervezésében a Gazdasági Környezetünk versenyen, ahol 1. helyezést, 2016ban az Üzleti gazdaságtan versenyen szintén 1.
helyezést, míg 2018-ban az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen elindulva országos 4. he-

lyezést értem el. Sokaknak ajánlanám ezt az iskolát, mert itt kellő akarással és elegendő energia
belefektetésével sokat tanulhat az ember, amivel
megalapozhatja a jövőjét.”

SZABÓ MÁRTON KÁROLY
„Azért ebben az iskolában
kezdtem a tanulmányaimat,
mert érdekelt a közgazdaság.
Sokan mondták, hogy ennek
az iskolának jó a két tannyelvű oktatása, és hogy itt támogatni fogják, ha a tanulás mellett sportolok is. A tanulmányi
versenyekre való felkészülésnél mindig külön foglalkoztak
velünk. A sportversenyek és a válogatott edzőtáborok miatti hiányzást pedig jól tolerálták a tanárok és segítettek a felzárkózásomban. Ez az iskola
lehetőséget adott arra, hogy úgy tanuljak, hogy
nem magolok, hanem a saját gondolatmenetemen
át megértsem a tananyagot, mert itt elfogadták,
hogy mindenkinek máshogy könnyebb megérteni
a tantárgyakat.
Ez a fajta szabadság inspirált engem és persze
az is, hogy itt emelt óraszámban tanulhattam
azt, ami igazan érdekelt. Bekerültem az ÁSZÉV
döntőjébe, ahol a 10. helyezést értem el. Ezen
kívül csapatommal indultam az „5letből jövő”
nevű versenyen, ahol egy céget kellett megterveznünk, amit el is indítanánk. Itt a 4. helyezést
értük el. Sok röplabda és judo versenyen is részt
vettem, amíg az iskola tanulója voltam. Mindkét
sportágból országos bajnoki címet szereztem és
röplabdából ötször, judóból háromszor válhattam
országos bajnokká. Aki elvégezte ezt az iskolát az
bármilyen közgazdasági egyetemre és főiskolára
bejuthat, és ha igazan jól tanul, van választási
lehetősége.”

VESZELSZKI BALÁZS,
PÉNZÜGYI–SZÁMVITELI

ÜGYINTÉZŐ

„Középiskolában ügyviteli szakon tanultam, jelenleg pedig a
pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ-s képzésen veszek részt.
A legjobban talán azt szeretem
ebben az iskolában, hogy a tanárok rendkívül segítőkészek,
és személyes problémáinkkal
is fordulhatunk hozzájuk. Volt
osztályfőnökömre, Nagyné Gál
Gabriella tanárnőre a mai napig számíthatok, ha
segítségre van szükségem, és ő mindig igyekszik
segíteni, amiben csak tud, de jelenlegi osztályfőnököm Nagyné Tóth Ildikó is hasonlóképpen viszonyul az osztályunkhoz.
Az idei tanévre célkitűzésem, hogy elinduljak
az OSZTV-n (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny), mert tavaly az ÁSZÉV verseny országos
döntőjében közgazdasági és ügyviteli ágazaton a
10. helyen végeztem.
Mindenkinek ajánlom a Kadát, aki 14 évesen
még nem tudja eldönteni, hogy hová menjen tanulni, mert négy év elteltével nem csak egy „papírt” szerez az illető, hanem olyan alapszintű rálátást a gazdasági életre, amelyet a későbbiekben
is hasznosítani tud.”
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Szakma. Siker. Kecskemét
Egy jó szakmaválasztás, egy jó
iskolaválasztás az ideális alapot
jelenti a sikeres pályafutáshoz,
amit Kecskeméten is megvalósíthat a középiskolai tanulmányai előtt álló minden diák.
Szerencsére a „Hírös” városban
is sok olyan (szak)emberrel találkozhatunk, aki a Kecskeméti
Szakképzési Centrum egyik
iskolájában tanult, és munkájával, életvitelével példát
mutat a jövő generációjának.
A Kecskeméti SZC tagintézményeiben végzett, a későbbiek
folyamán sikeres karriert elérő
egykori diákokat bemutató
sorozatunk keretében finta
Zitával, a Neumann János
Egyetemen kancellárjával
beszélgettünk a „kadás” éveiről, valamint a komoly kihívást
jelentő jelenlegi munkájáról.
– Hogyan tekint vissza a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek
Közgazdasági Szakgimnáziumában
eltöltött esztendőkre? Mit köszönhet
az iskolának, az ottani tanároknak?
– Életem egyik meghatározó része
volt az a négy év, amit a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumban eltöltöttem, hiszen itt ismerkedtem meg a
közgazdaság alapjaival, itt döntöttem
el, hogy gazdasági, pénzügyi vonalon
szeretnék majd dolgozni. Szakmai felkészültségemet alapozta meg ez az iskola.
– A szakközépiskola – majd az egyetem – elvégzése után hogyan alakult a
pályafutása?
– Nagykőrösi Önkormányzatnál
kezdtem pályafutásomat, mint költségvetési irodavezető, majd a XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában folytattam, mint számviteli
irodavezető. A gyermekeimmel otthon
töltött évek után kerültem Kecskemét
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába, kezdetben, mint belső ellenőr,
majd a Gazdálkodási Osztály osztályzetőjévé neveztek ki, melyet 8 évig vezettem. 2015-ben megbízást kaptam a
Városstratégia Iroda vezetésére. 2016ban vettem át kancellári kinevezésem a
Neumann János Egyetemen.
– Sokrétű munkája során Kancellárként az egyetem működtetéséért felelős többek között gazdasági, pénz24

ügyi, jogi és igazgatási, informatikai,
valamint logisztikai téren. Az egyes
területeket illetően milyen célkitűzésekkel érkezett a Neumann János
Egyetemre és sikerült-e megvalósítani
az elképzeléseit?

folyamatok is sok jogi és igazgatási
kérdést vetettek fel. Az Egyetem egyre
szélesebb felsőoktatási szakmai portfóliót biztosít, melynek megfelelően
igyekszik a piaci igényeket eredményesen kiszolgálni, mellyel párhuzamosan

Egyre nagyobb
népszerűségnek
örvend
az egyetem
– Mint a felsőoktatási intézmény
működtetésért felelős személy, mindenekelőtt a gazdasági, pénzügyi folyamatokat racionalizáltam. A legfontosabb feladatom a fenntartási költségek
optimalizálása és a karok pénzügyi
allokációja volt, melyet sikeresen megvalósítottunk kollégáimmal együtt.
Az egyetemmé alakulásunk és ezzel
egy időben zajló Kecskemét-Szolnok
felsőoktatási intézményi integrációs

folyamatosan nő a hallgatóink létszáma és az együttműködő partnereink
száma is. Partnereinkhez kapcsolódó
kiemelkedő feladat a duális cégekkel
való együttműködések jogi hátterének
a mindenkori piaci elvárásoknak megfelelő biztosítása.
– A Neumann János Egyetem népszerűségének növelése már a kezdetektől fogva a legfontosabb célkitűzésem volt, melyet a minőségi oktatás és

KECSKEMÉTI SZC KADA ELEK KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

a kutatás-fejlesztés színvonalának emelésével látom biztosíthatónak.
– Az egyetem az idei évben is számos megnyert pályázattal büszkélkedhet. Melyeket emelné ki ezek közül, s jelenleg mely szakaszánál jár a
projektek megvalósítása?
– A megvalósítás alatt álló pályázataink közül több olyan is van, amelyek önmagukban is olyan fontosságúak, hogy
egy külön fejezetet is szentelhetnénk
nekik, de ha ki kell emelnem ezek közül
néhányat, akkor szeretném megemlíteni az innovációs szempontból kiemelt
jelentőséggel bíró Dióda Lézerközpont
létesítését, aminek nyomán egy újabb
funkcióval bővül az egyetem tudományos és kutatási területe.
Meg szeretném említeni az Egyetemünk feladatellátása szempontjából
kiemelt szereppel bíró pályázatunkat is,
ami az Egyetem fenntartásában működő Petőﬁ Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda infrastrukturális fejlesztésére irányul. Ezen fejlesztés elsődleges
célja, hogy megfelelő, modern tanulási
környezetet tudjunk biztosítani, illetve
minőségalapú oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesíthessük a tanulóinkat. Az infrastrukturális
pályázatok mellett szeretném megemlíteni a humánerőforrás-fejlesztési tárgyú projektjeinket is, hiszen a programozási időszak elején megfogalmazott
célunk, mely szerint minden lehetséges
forrást megtalálunk és megragadunk,
megvalósulni látszik. A kutatás-fejlesztés és az oktatás területén valóban
kiemelkedő szakmai fejlesztéseket tudhatunk magunk mögött.
– A szolnoki és kecskeméti intézmények egyesülésével megtörténtek
az egyetemmé válás első lépései. Az
új egyetem működtetésében melyek
most a legfontosabb feladatok? A
hallgatók létszámának jelentős növekedése hozott-e változásokat az egyetem támogatásának tekintetében?
– Az egyetem minőségi és méretbeli
fejlődésével szükségessé vált bizonyos
munkafolyamatok optimalizálása. Jelenleg új pénzügyi és gazdasági folyamatfejlesztési programban veszünk
részt, melynek eredményeként jövő év
elején SAP rendszer kerül bevezetésére az intézményirányítási területen. Ez
egy országos program része, melynek
keretében a felsőoktatási intézmények
az intézményirányítási szakrendszer
moduljain keresztül a tanulmányi, a
gazdálkodási, a humán erőforrás menedzsment és a felsőoktatás teljesítménymérési folyamatai dinamikusabbá és standardizálhatóbbá válnak.
– Az országos szinten elismert duális képzés fellegvárának számít a
Neumann János Egyetem. Az idei tan-

évben hány hallgató vesz részt a programban, illetve a képzési rendszerből
kikerülve milyen arányban alkalmazzák az egyes vállalatok a gyakorlati
idejüket náluk töltő diákokat?
– Jelenleg 51 duális partnerrel működik együtt a Neumann János Egyetem,
idén összesen 316 duális képzésben
résztvevő hallgatónk van. A diplomás
pályakövető rendszer adatai szerint az
intézményünkben végzett hallgatók
nagyon keresettek a munkaerőpiacon,
különösen a duális képzésben résztvevők, akik közül sokan a képzést biztosító duális partnernél helyezkednek el.
– A Neumann János Egyetem a
közelmúltban több együttműködési megállapodást – többek között a
Nemzeti Művelődési Intézettel, valamint a Röpke Kecskeméti Röplabda
Sportegyesülettel – is kötött. Mik az
eddigi tapasztalatok a közös munkát
illetően?

– A Nemzeti Művelődési Intézettel
kötött megállapodásunk elsődleges
célja a közművelődési intézmények,
civil szervezetek értelmiségi utánpótlásának biztosítása, az ott dolgozó
munkatársak elméleti és gyakorlati
ismereteinek fejlesztése, a közösségi művelődéssel összefüggő szakmai
törekvések támogatása, a fejlődést
elősegítő együttműködések erősítése.
Ennek keretében indult el 2018/2019
tanévben a közösségszervezés alapszakunk a Pedagógusképző Karon, középtávú programként pedig célul tűztük ki
a további szakok fejlesztését.
Beiskolázási szempontból kiemelt
jelentőségű a kecskeméti, a szolnoki és
ceglédi tankerületi központokkal kötött
együttműködési megállapodásunk is.
Alapvető célunk továbbá a sportos
szemléletű ﬁatal értelmiség képzése,
hosszútávon pedig az egyetem hallgatóival nemzeti bajnokságokon való
részvétel. Ennek egyik kiemelt eseménye volt a Röpke Kecskeméti Röplabda
Sportegyesülettel történt együttműködési megállapodás aláírása.
A labdajátékok egyre népszerűbbek
hallgatóink körében, a röplabda sportágban újonc hallgatói csapatunk az Or-

szágos Egyetemi–Főiskolai Röplabda
Bajnokságon az előkelő ezüstérmes
helyet szerezte meg az elmúlt tanévben.
– Az egyetem szervezésében nagy
sikerrel lezajlott Állásbörze, valamint
Lányok Napja után a közeljövőben
milyen egyéb programok várhatóak
az intézményben?
– Októberben kezdődik a beiskolázási programunk, melynek keretében
november 20-án nyílt nap keretében
megnyitjuk kapuinkat a továbbtanulni
vágyó középiskolások előtt. Lehetőség
nyílik az Egyetemünk által oktatott
szakok megismerésére, illetve képzési rendszerünkbe való bepillantásra.
Ugyanakkor továbbra is helyszínt biztosítunk különféle tudományos, szakmai konferenciáknak és tudományos
versenyeknek is. A 2018-as évben nálunk kerül megrendezésre a Magyar
Regionális Tudományos Társaság éves
országos vándorgyűlése, a Magyar
Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó
AGTEDU konferenciánk, továbbá folytatjuk a Hírös Szabadegyetem rendezvénysorozatot is.
– A 2018-as évben mi jelentette a
legnagyobb kihívást az egyetem életében?
– A legnagyobb kihívást az új karunk
a Gazdaságtudományi Kar létrehozása
jelenti. Szeptemberben elindult három alapszakon az önálló kar munkája, emellett pedig az MBA képzéssel is
bővült egyetemünk mesterképzése,
mely nagyon népszerű volt a jelentkezők között, hiszen a felvételi eljárásban
országos szinten a felvételi számok
alapján harmadik helyezést ért el az
egyetem, a vidéki egyetemek között
pedig az elsők lettünk.
– Mi volt a 2018-as esztendő legnagyobb tanulsága (pozitív vagy negatív visszajelzése)?
– A felsőoktatás területén az elmúlt
években tapasztalható verseny pozitívan hat az egyes szereplőkre, hiszen ez
a jelenség a rendelkezésre álló szellemi
és anyagi erőforrások minél hatékonyabb felhasználását mozdítja elő.
– A jövő esztendőre előre tekintve
mik lesznek a legfontosabb célkitűzések?
– Az egyetemünk által kiadott diplomák értékének és ezen keresztül
piacképességének növelése. A kutatás-fejlesztés potenciáljának emelése
érdekében szükséges tevékenységek
spektrumának szakmai, tartalmi alapú
kiszélesítése. Pályázataink megvalósítása révén bízom abban, hogy közös
és kitartó munkánk eredményeként
erősíteni fogjuk a Neumann János
Egyetemnek az európai felsőoktatási
térségben betöltött szerepét.
25
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Számos

siker

gyorsírásban
és gépírásban
NAGYNÉ GÁL GABRIELLA – AKI MAGA IS
GÉPÍRÓ ÉS GYORSÍRÓBAJNOK – IMMÁR 23
ÉVE TANÍT GYORS- ÉS GÉPÍRÁST, SZÖVEGSZERKESZTÉST ÉS ÜGYVITELT A KADA ELEK SZAKGIMNÁZIUMBAN.
LEGFŐBB CÉLJA, HOGY MINÉL TÖBB DIÁKKAL MEGISMERTESSE A
SZAKMA SZÉPSÉGEIT ÉS ELŐNYEIT, ÖSZTÖNÖZZE ŐKET ARRA, HOGY NE
FÉLJENEK KÜZDENI AZÉRT, AMIBEN TEHETSÉGESEK.

M

ár középiskolában elhatározta,
hogy ennek a szakmának, illetve a
szakma tanításának szenteli az életét,
amelyhez nagyban hozzájárultak a 25
éves versenyzői pályafutása alatt szerzett bajnoki és egyéb kimagasló eredményei (153 első helyezés). Ezek közül a
legbüszkébb a brüsszeli világbajnoki 2.
helyezésére, illetve a bonni nemzetközi
versenyen elért gépírás 1., gyorsírás 1.
helyezésére.
Az iskolában gépírásoktató programmal, illetve a Microsoft Oﬃce Word
program felhasználói szintű kezelésének elsajátításán keresztül ismerteti
meg a tanulókkal a gépírás alapjait.
Gyorsírást is tanít a szakgimnáziumban,
mely egy kézzel írott jelrendszer.
Az órák alatt folyamatosan ﬁgyelemmel kíséri és javítja a diákok gépírási
technikáját, keresve köztük azokat a tehetségeket, akik tudásukat versenyeken
is kamatoztatni tudják. Az elmúlt évek
során számos siker született gépírásból
és gyorsírásból is, ugyanis több alkalommal indultak különböző versenyeken az
iskolából tanulók, akik kiváló eredményekkel térhettek haza. A szakgimnázium büszkeséggel tekint többek között
Hörcsög Nikolettre, Karóczkai Balázsra,
Pekár Erikára, T. Nagy Ritára. Közülük
Pekár Erika és Hörcsög Nikolett már két
alkalommal indult világbajnokságon:
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Erika világbajnok lett gyorsírásból, Nikolett 14. lett gépírásból.
Idén az év végi bajnokságon is indulnak diákok, valamint a jövő évi világbajnokságra is van, aki már most aktívan
készül. A versenyekre már 14 éves kortól
lehet benevezni, ahol négy kategóriában – gyerek, tanuló, ifjúsági, felnőtt –
zajlik az értékelés. Természetesen nem
csak kitartás és elkötelezettség szükséges, hanem jó koncentráló képesség
és monotonitás tűrés is, de a helyesírás
készség is rendkívül fontos.
Leginkább azoknak a diákoknak érdemes ezen az ágazaton továbbtanulni, akik szeretnek az emberekkel szóban, írásban kommunikálni, papírokkal,
iratokkal foglalkozni, és nem utolsósorban képesek igényes, precíz munkavégzésre.
Nagyné Gál Gabriella jelenleg azért
küzd kollégáival karöltve, hogy a sikeres versenyeredmények beleszámítsanak a felvételi pontszámokba, illetve
mindent megtesz azért, hogy motiválja
diákjait, hogy felismerjék az ügyviteli
szakma előnyeit, amelyhez a Kada Elek
Szakgimnázium a gazdasági, vállalkozási, jogi, kommunikációs ismeretek elsajátításával kiváló alapot biztosít a mindennapi élet kihívásainak leküzdéséhez.
Aki ebből az iskolából kerül ki, garantáltan megállja a helyét a munkahelyén.

Szemléletváltó Nap
A KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KADA ELEK
KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMÁBAN MÁR TIZEDIK
ÉVE RENDEZZÜK MEG A SZEMLÉLETVÁLTÓ NAPOT, AMELYEN AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONÁVAL MŰKÖDÜNK EGYÜTT. A RENDEZVÉNY KERETÉBEN
ISKOLÁNKBAN A KILENCEDIK ÉS TÍZEDIK ÉVFOLYAMON
ÉVENTE ÖSSZESEN 50 DIÁKOT MOZGAT MEG A PROGRAM.

S

ajnos a mai társadalomban még
mindig van egy zsigeri tehetetlenség a máshogyan élőkkel
szemben. Minden, ami nem kiszámítható, az embereket félelemmel
vagy távolságtartással tölti el. A programunk célja az, hogy integráljuk a
sokszínűséget, és elfogadtassuk azt,
hogy az életünk nem csak a kiszámítható kereteken belül tud működni,
és hogy hétköznapjaink nem csak a
fekete és fehér színskála mentén mozoghatnak.
Az a célunk a szemléletváltó nappal, hogy az iskola pedagógiájába
beemeljük az elfogadást, a toleranciát és a szociális érzékenységet. Ennek
érdekében a 15–16 éves korosztályt
folyamatosan és tudatosan készítjük
fel, avatjuk be abba, hogy legyenek

bátrak megismerni és természetesen
kezelni a fogyatékkal élő embereket.
Minden évben megtapasztaljuk, hogy
érzelemgazdag kötődések alakulnak
ki a gondozottak és a diákjaink között.
A közös élmények első lépcsőjeként önként jelentkező diákjainkat
szóban informáljuk arról, hogy milyen
értékek mentén szerveződik a hagyo-

mánnyá vált rendezvény, ﬁlmeket
vetítünk az előző évek szemléletváltó, érzékenyítő pillanatairól, hogy a
hallottak és látottak alapján legyen
elképzelésük arról, milyen feladataik lesznek ebben a programban. Ezt
követően hospitálásokon vesznek
részt, amikor előre egyeztetett időpontokban, csoportbontásban ellátogatnak az otthonba, és bepillantanak a fogyatékkal élők sajátosan
színes hétköznapjaiba. Itt közösen
énekelnek, rajzolnak, beszélgetnek,
diákjaink megismerhetik azt a környezetet, amelyben ők nagyon sok
időt töltenek.
A hospitálás után iskolánk látja
vendégül a fogyatékkal élő barátainkat, akik örömmel és lelkesedéssel jönnek hozzánk. Közösen éneklünk,
táncolunk,
sorversenyeket
rendezünk. Ezek a közös élmények
érzelmileg gazdaggá és szellemileg
nyitottá teszik diákjainkat.
Példamutató és követendő elvek
mentén szervezzük évről-évre szemléletváltó napunkat. Ezt a tradíciót
szeretnénk folytatni a jövőben is,
mivel iskolánk azt vallja, hogy a társadalomnak szüksége van nyitottan
gondolkodó, érzékeny lelkű emberekre, hogy a fogyatékkal élők életét
könnyebbé tegyük, és természetes
módon tudjunk hozzájuk viszonyulni.
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A Kandó Téged is vár!

JUHÁSZ IMRE

H

a szereted az informatikát, vagy érdekel, hogyan működnek a
gépek, esetleg szeretnél
te is olyan eszközöket készíteni vagy
karbantartani, amelyeket az autóiparban is használnak, akkor itt a helyed!
Az idén 50 éves Kandó elsősorban
azokat a diákokat várja, akik a műszaki életben otthon érzik magukat,
és ilyen területen szeretnének továbbtanulni, dolgozni. Duális képzés
keretében a tananyagon túlmenően
megismerkedhettek a vállalatok belső

működésével, életével, hiszen a szakmai gyakorlatot a térség meghatározó cégeinél tölthetik diákjaink.
Amennyiben nem műszaki beállítottságú vagy, de szeretnél egy neves
szakgimnáziumban tanulni, akkor jelentkezhetsz képző- és iparművészeti, vagy ruhaipari képzéseinkre is. Itt
kapta meg a szakmai alapokat többek
között egy, már Párizsban is ismert
divattervező, egy híres ékszertervező
és egy táskadizájner is. Támogatjuk a
kreativitást, számítunk az iskolai élet
különböző területein is az egyéniségekre.
Versenyző típus vagy? Nálunk akkor szintén jó helyen jársz, ugyanis
több országos első, valamint dobogós helyezett tanítványunk vette már
át a megbecsülést jelentő elismerést
a versenyek eredményhirdetésén,
akár az Országházban is. A szakmai
versenyek mellett a közismereti, megyei és országos tanulmányi versenyeken évről évre ugyancsak jól szerepelnek diákjaink.
De nem csak a szigorú tanulás
a meghatározó ismertető jegye iskolánknak, hanem a szórakoztató
mindennapok is. Minden szünetben zene szól a rádióból, közösségi

KIRÁLY GÁBOR
KÉPZŐMŰVÉSZ

„Már
gyerekkorom óta foglalkoztatott
a
képzőművészeti
szakirány.
Egy
véletlen folytán
találtam rá erre
a szakra, amikor
édesanyám
észrevette, hogy az
oktatási intézmény művészeti
tagozata felvételt hirdet, rögtön
jelentkeztem is grafika szakra.
Az iskola rendkívüli szabadságot adott, végre azzal foglalkoz-

hattam emelt óraszámban, ami
igazán érdekelt. Ma is szívesen
emlékszem vissza arra a napra,
amikor először találkoztam a
művész-tanáraimmal.
Olyan, a szakmájuk iránt elkötelezett embereket ismerhettem
meg, akik mind külön egyéniségek, mégis ugyanaz a különös
csillogás volt a szemükben, ami
az elhivatottságukról árulkodott.
Ez nagyon inspiráló volt mindannyiunk számára.
Nagyon sokat tanultam tőlük,
végig segítették a tanulmányaimat, több pályázaton is jó eredményeket értem el, ami szintén
sok erőt adott.

programokon vehetnek részt diákjaink a DÖK szervezésében, valamint
minden évben egyedülálló módon
megrendezésre kerül a Fecskeavató,
és a „Kandós est”; ezek a programok
lehetővé teszik, hogy az iskola egyfajta „második otthon” is legyen, ahol a
diák jól érzi magát, és a szülő szintén
biztonságban tudhatja gyermekét.
Ha kedvet kaptál a Kandóhoz, látogass el nyílt napjainkra, ahol testközelből megtapasztalhatod, milyen az
élet a Kandóban, valamint keresd fel
a weboldalunkat, ahol mindig megtalálod a legfrissebb információkat.
A Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jó választás, mert piac- és versenyképes szakmák oktatása folyik.
Az ide járó diákok az elvégzett iskolai munka után biztonsággal lépnek
be a munka világába, vagy sikeresen
tanulnak tovább. A hozzánk jelentkezőknek csak azt kell eldönteniük,
hogy a kezdetben inkább szakelméletet adó szakgimnáziumot, vagy a
szakmai gyakorlatot magasabb óraszámban nyújtó szakközépiskolát
választják.
Bárhogy is döntesz, a Kandó jó választás!

Jelenleg freskókat és faszobrokat készítek, valamint állandó
kísérletezéssel, szakmai kihívásokkal tartom ébren és frissen
művészeti tevékenységemet. Számos sikert értem el pályafutásom
alatt, azonban szerintem nem ez
a fontos, hanem az emberi tartás
és a szakmai elhivatottság, hiszen ezek juttattak el idáig. Nagyon ajánlom ezt az iskolát azok
számára, akik hasonlóan érdeklődnek a képzőművészet iránt,
ugyanis életre szóló útravalót
kaptam itt, egy olyan emberi és
szakmai „csomagot”, amelybe ma
is szívesen nyúlok bele, ha erőt
akarok meríteni.”

Telefon: +36-76/481-622
e-mail: kando@kecskemetiszc.hu; www.kkando.hu
KeCSKeMÉti SZaKKÉPZÉSi CeNtrUM
KaNDÓ KÁlMÁN SZaKGiMNÁZiUMa
ÉS SZaKKÖZÉPiSKOlÁJa

Kecskemét, Bethlen krt. 63.
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Igazgató: Juhász Imre. Elérhetősége: 36-30/857-40-63
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Pályaválasztási felelős: Lugosi István
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MAG
Hungary Kft.

Ahol megalapozhatod

A

a jövődet

MAG Hungary Kft. jogelődje 1994 nyarán jött
nulóink az ismereteket tanüzemi körülmények
létre, akkoriban még Thyssen Production Sysközött sajátíthatják el. A mechatronikusok és a
tem Kft. néven. A MAG az FFG csoporton belül
gépi forgácsolók napjainkban a gépgyártás kia szerszámgépek és gyártórendszerek szállítóemelten keresett szakemberei, ebből kifolyólag
jaként a világpiacon vezető pozíciót foglal el. A
az iskola elvégzése után cégünk hosszú távú,
korszerű ipari körülmények lehetővé teszik, hogy
stabil munkalehetőséget biztosít számukra.
a duális szakképzés keretein belül diákokat is
Vállalatunk fontosnak tartja a dolgozók megfoglalkoztasson a cég. Bakonyi Kitti HR referens
felelő munkakörülményeinek biztosítását, vaismertette, hogy miért is érdemes a vállalathoz
lamint kiemelt ﬁgyelmet fordít a munkaidőn
jelentkezni gyakornoknak.
BAKONYI KITTI kívüli szabadidős tevékenységekre is. Évente
A MAG Hungary Kft.-nél nagy hagyománya
megrendezésre kerülő családi nap, horgászvervan a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és seny, évértékelő rendezvény, valamint különféle sporteseSzakközépiskolájában tanuló diákok szakképzésének gépi mények segítik a dolgozók munkaidőn kívüli kikapcsolóforgácsoló és mechatronikus-karbantartó szakmákban. Ta- dását.

A

három éves duális szakképzés megteremti a
oktatás anyagát. A modern tanműhelyben könydiákoknak a lehetőséget, hogy a középiskolai
nyedén megismerkedhetnek a gyártási folyatanórákon megszerzett elméleti tudás mellett a
matokkal. A gépi forgácsoló tanulók megismerik
gyakorlati ismeretek elsajátításával jól képzett,
a forgácsoló szerszámgépeken történő megtapasztalt szakemberekké váljanak. Nagy Tamás,
munkálás részleteit. Az oktatás hagyományos
a MAG Hungary Kft. szakoktatója felvázolta a
gépeken (eszterga-, maró-, fúró-, és köszörűgép)
tanműhelyben töltött munka hatékonyságának
kezdődik, majd CNC-szimulátoron folytatódik,
mibenlétét. A kft.-nél a tanulók szakképzése már
később CNC maró-, ill. esztergagépen ér véget.
több mint 15 éves múltra tekint vissza. Évente
A másik szakma esetében a tanulók komplex
15-16 tanulót foglalkoztatunk duális szakképzés
gépek és berendezések szerelésében, illetve karNAGY TAMÁS
keretein belül gépi forgácsoló és mechatronibantartásában vesznek részt, villamos, pneumakus-karbantartó szakmákban, akik teljes gyakorlati óraszá- tikus és hidraulikus vezérléseket építenek fel.
mukat a cégünknél töltik.
A szakmai ismereteken túl tanulóink egy nagyvállalat
Úgy gondolom, hogy a duális képzésben résztvevő diá- életébe is belekóstolhatnak, valamint megtanulnak alkalkok nagy előnnyel indulnak el a munka világába, ugyanis mazkodni a munkarendhez és a munkavédelmi előírásokipari körülmények között tehetnek szert minden szükséges hoz. Egyfajta rutint szerezhetnek, amely egyszerűbbé teszi
szakmai ismeretre, amely kiválóan kiegészíti az elméleti számukra a munkába állást a tanulmányaik elvégzése után.

„11 éve dolgozom CNC forgácsolóként a MAG
Hungary Kft.-nél. 2004-ben jöttem ide tanulóként a Kandó Kálmán Szakgimnázium és
Szakközépiskolából, majd 2007-től már teljes
munkaidőben tevékenykedem a cégnél. Édesapám is forgácsolóként dolgozik, gyerekkoromban gyárlátogatáson voltam vele, akkor tetszett
TÓTH KÁROLY
meg ez a szakma. Az iskolában kiváló tanáraim
voltak, nagyon jól átadták az elméleti ismereteket. A tanműhely után a
kisgépeknél kezdtem a munkát, majd a ranglétrán feljebb lépve kerültem
a jelenlegi beosztásomhoz, egy nagygéphez, amely a fém alkatrészek
megmunkálását végzi a nyersanyagtól egészen a késztermékig. Nagyon
változatos a munkám, van, hogy egy hétig egyetlen terméken dolgozom,
de olykor naponta 4-5 megrendelést is teljesítek. Mindenkinek ajánlom
ezt a munkahelyet, mert a MAG Hungary Kft.-t stabil, megbízható cégként ismertem meg, és a munkahelyi légkör is jó. Nagyon szeretek itt
dolgozni.”

„Idén májusban végeztem a Kandó Kálmán
Szakgimnázium és Szakközépiskolában, a céget pedig június 11. óta erősítem a munkámmal. Már az iskola első félévében beleszerettem a mechatronikus-karbantartó szakmába,
a MAG Hungary Kft.-nél pedig nagyon sok
gyakorlati tapasztalatot szereztem, amelyet ma
KASTÉLY VIKTOR
már dolgozó emberként hasznosíthatok itt. A
kollégáim rendkívül kedvesek és segítőkészek, bátran fordulhatok hozzájuk minden kérdéssel. Az alkotás öröme az, amit a leginkább szeretek a
munkámban. Persze akad kihívás is, ami nem csak engem, de a nálam
tapasztaltabb munkatársaimat is megleckézteti. Jelenleg egy motorblokk
mosóhoz készítek fluid táblát, ahol folyadékok fognak majd áramlani.
Egyelőre hosszú távon tervezek itt dolgozni, pillanatnyilag az a legfőbb
célom, hogy minél többet fejlődjek. Úgy gondolom ez az a szakma, ami
minden fiatalnak beválhat, a MAG Hungary Kft. pedig a tökéletes gyakorlati hely ahhoz, hogy minden szükséges tudást megszerezzenek.”

KaPCSOlat: Kecskemét, istván király krt. 23/a  Nagy tamás ‒ tel.: 76/517-119  e-mail: tamas.nagy@mag-ias.com
Bakonyi Kitti ‒tel.: 76/517-106  e-mail: kitti.bakonyi@mag-ias.com
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TÓTH ISTVÁN, KOROSZTÁLYA EGYIK
(HA NEM A) LEGJOBB PROGRAMOZÓJA
„Azért az informatikát, iskolának pedig a Kandót
választottam, mert csak ez a szakterület érdekelt,
és a jövőre nézve keresettnek tűnt. Az iskolát pedig édesanyám ajánlotta, aki annak idején varrónőnek tanult itt az intézményben. Az ismerőseim
is azt mondták, hogy magas színvonalon zajlik az
informatika-oktatás. Engem alapvetően a programozás érdekel, ezért az oktatást illetően az az
elvárásom, hogy nyújtson széleskörű ismereteket
a programozás területén. Vezessen be minél több
programozási nyelv használatába, és programozzunk különböző használati felületre.
Tanáraink minden segítséget megadnak, egyébként pedig úgy gondolom, hogy a programozásban
a tanár elsődleges feladata a programozási alapelvek megtanítása után, érdekes szituációkon keresztül a „kezdő lökés” megadása, majd egyfajta
irányítás. A diáknak magának kell teljes mértékben belevetnie magát a munkába, kísérleteznie,
különben nem születik megfelelő eredmény. Alapvetőnek tartom még a diákok közti folyamatos
együttműködést, segítést. Ideális esetben a tanárnak ezt kell koordinálnia.”

KÖVÉR DÁNIEL
MECHATRONIKAI TECHNIKUS

„Gyerekkorom óta szerettem szerelni, elektronikus gépekkel foglalkozni. Sok ismerősöm tanult
mechatronikát az egyetemen, s gyakran beszélgettünk a tanulmányaikról, a tapasztalataikról, a
munkalehetőségekről.
Az iskolát az egyik barátom ajánlotta. Az érettségi után kerültem a Kandóba, a kétéves mechatronikai technikus képzésre. Az iskolai technikusi
képzés megerősített abban az elképzelésben, hogy
érdemes mechatronikát tanulni: sokrétű, érdekes
szakma, jó jövővel. Úgy gondolom, hogy azok szá-

DOLGOS BÁLINT SZERSZÁMKÉSZÍTŐ,
A SZAKMASZTÁR ORSZÁGOS VERSENYEN ELSŐ
HELYEZÉST ÉRT EL 2015-BEN. JELENLEG
A NEUMANN JÁNOS EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓJA

„A nagyszüleim meggyőztek arról, hogy
egy szakmai végzettséggel sokkal többre
megyek az iskola után, mint egy sima érettségi bizonyítvánnyal. Eredetileg mechatronikus karbantartónak jelentkeztem, és csak
a „véletlen szerencse” sodort ehhez a szakmához, de kezdettől fogva tetszett, és nem
bánom, hogy így alakult.
Elsősorban azért jelentkeztem a Kandóba, mert duális képzést csak itt találtam, s
én ebben az oktatási formában szerettem
volna részt venni.
A várakozásomnak megfelelően alakult
az iskolai oktatás, mert a szakiskolában a
szakmán van a hangsúly. Alapos elméleti
képzést kaptunk, amit jól hasznosíthattunk
a gyakorlaton. Fontos volt még, hogy az iskola és a gyakorlati munkahely rendszeres
kapcsolatot tartott egymással, igyekeztek

mára, akiket érdekel ez a szakterület, és tudják, hogy mit
akarnak kezdeni magukkal,
nagyon jó ez a képzés.
2017-ben az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen
a mechatronikai technikusok
között az 1. helyezést szereztem meg. Rengeteget jelentenek a versenyek, hiszen elméleti és gyakorlati tudásunk
egyaránt bővül. A szakmai tanárok pedig maximálisan segítenek mindenben. A megszerzett tudás
azonban nem korlátozódik a verseny időszakára,
hanem nagy előnyt jelent az egyetemi tanulmányoknál is.”

OLÁH ENIKŐ, A KANDÓ
DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

egymásra építeni
minden területen.
Tudatosan készültem a jövőre,
mert nem szerettem volna megállni a szakmunkás bizonyítvány
megszerzésénél.
A tanulmányaim befejezése után
azonnal munkát
kaptam a Mercedesnél, a munka
mellett pedig elvégeztem a kétéves érettségi képzést, és jelentkeztem az egyetemre.
Az ottani gyakorlati feladatok egyáltalán
nem jelentenek újdonságot, mert már régen elsajátítottam azokat a szakiskolai évek
gyakorlata során. Az alapvető fémipari ismeretek sem okoznak gondot, hiszen a versenyre készüléssel elmélyítettük és nagymértékben kiegészítettük a középiskolai
tananyagot is.”

Az oldalt támogatta:
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VEZETŐJE

„A diákönkormányzat önálló
klubhelyiséggel
rendelkezik,
ahol közös filmnézés, gitárdélután színesíti a klubéletet.
A diákönkormányzat szervezi a 9. évfolyamosok fecskeavatóját, az öregdiákok találkozóját, a farsangi bált, a
diáknapot és az egyedülálló
Kandós estet és Diáknapot. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy legyenek tanítási
órán kívüli programok a diákok számára. Ezeken
az eseményeken jobban, más körülmények között
ismerhetik meg egymást a tanulók, illetve a tanárok is.
Az idei tanév újdonságai között szerepel a három hetente sorra kerülő közös filmnézés, valamint heti kétszer egy-egy gitárdélután, ahol az
érdeklődők nemcsak hallgathatják társaik játékát,
hanem megtanulhatnak gitározni is tőlük.”

A sikeres karrier

titka a kitartás
A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó
Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából az oktatásnak köszönhetően már a
kezdetek kezdetén is jól kvalifikált szakemberek kerültek ki és építettek fel gyümölcsöző
karriert, csakúgy, mint Szűcs Pál, a Silveria Kft.
ügyvezető igazgatója, aki az iskolában szerzett szakmai tudását hasznosítva vált sikeres
üzletemberré, majd cégtulajdonossá. Az itt elsajátított ismeretek hozzájárultak ahhoz, hogy
egy nagyvállalat működtetésében is megállja
a helyét. Az immáron csaknem 17 éve sikeresen működő, magas színvonalú elektronikai
bérgyártással foglalkozó Silveria Kft. a kiváló
minőségű termékeiről vált ismerté.

– Annak idején miért a Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskolát választotta?
– Már gyerekkoromtól kezdve műszaki beállítottságú voltam – barkácsoltam, adóvevőket, rádiót szereltem
otthon –, ezért úgy éreztem, elektronikai műszerész szakirányban kell megkezdenem a pályafutásomat.
– Melyek azok az emlékek az iskolás évekből, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza?
– Nálunk nagyon jó osztályközösség alakult ki. Akkoriban az Országjáró Diákok Köre program keretein belül
rengeteget jártunk együtt túrázni Szomorú tanár úr vezetésével, sokan közülünk túravezető vizsgát is szereztek. A
Kék-túra szinte minden útvonalán megfordultunk – Mátra,
Bükk, Bakony –, valamint túra táborokon is részt vettünk.
Szerencsére a jó kapcsolat a mai napig megmaradt a kecskemétiekkel.
– Az oktatás mennyiben segítette a karrierje fejlődését?
– Minden szükséges szakmai alapot az iskolában szereztem meg, amely nem csak tanáraink szakmai felkészültségének, tapasztalataiknak, hanem a szigornak is köszönhető. Az oktatás magas színvonalon zajlott, két hétig
elméleti óráink voltak, egy hétig pedig gyakorlati képzésre jártunk külsős cégekhez, ahol szintén rengeteg tudásra
tettünk szert, amelyek a szakmához szükségesek, nagyon
sokféle technikát tanultunk meg.
– Hogyan fogalmazódott meg Önben a cégalapítás
ötlete?
– A szakközépiskola után Kecskeméten a GAMF-on
folytattam tovább tanulmányaimat, majd a Miskolci
Egyetemen is szereztem diplomát. Az egyetemi évek
után több cégnél is dolgoztam, több kisebb sikerem is
volt kereskedelmi vezetőként. Úgy éreztem a több, mint
15 éves szakmai tapasztalatomat leginkább egy saját vállalkozásban tudnám kamatoztatni, így 17 évvel ezelőtt
megalapítottam a Silveria Kft.-t, amely jelenleg is sikeresen működik.

– Melyek voltak a cég legfontosabb mérföldkövei?
– Kezdetben Kecskeméten a régi Inkubátorházban alakítottuk ki telephelyünket, kb. 50 m2-en zajlott a termelés.
2005-ben a tevékenységi körünk bővülésével szükségessé
vált a költözés, ezért áttelepültünk a Kiskőrösi útra, ahol
már 500 m2 állt a rendelkezésünkre, valamint számos géppel is bővült a gépparkunk. 2008-ban pedig a szomszédos csarnok kibérlésével már 1000 m2-es telephelye volt
a vállalatnak. Fontos kiemelni, hogy 2010-ben vettünk
részt első ízben szakmai kiállításon Münchenben, amely
számos külföldi megkeresést eredményezett. 2012-ben
költöztünk a jelenlegi zöld mezős beruházásként épült telephelyünkre
– Mi a Silveria Kft. pontos tevékenységi köre?
– Sokrétű tevékenységi körünk az elektronikai bérgyártásra épül. Többek közt nyomtatott áramkörök szerelését
(SMD és TH alkatrészek beültetését és forrasztását), kábelkonfekcionálást, lézergravírozást, programfeltöltést és
tesztelést, elektronikai sorozatgyártást, prototípusgyártást, BGA beültetést és röntgenezést, szelektív hullámforrasztást végeznek szakembereink. A leginkább kiemelhető
az orvostechnikai eszközök gyártása. Forradalmi termékeket – speciális véranalizáló eszközöket, zsebben hordható,
bankkártya méretű EKG berendezést – is gyártunk, amelyek magyar fejlesztésűek.
– Mire a legbüszkébb az eddig elért eredmények közül?
– A csapatomra természetesen. Minden sikerünket nekik köszönhetjük. Rengeteg a befektetett munka, amely
nélkül most nem tartanánk itt. Minden megbízásunkat
eredményesen valósítottuk meg, a cél, hogy a jövőben
is hasonlóan virágzó éveket zárjunk, amelyhez a jelenleg
épülő második csarnokunk nagyban hozzá fog járulni.
– Mit tanácsol azoknak a fiataloknak, akik hasonlóan
sikeres karriert építenének?
– A legfontosabb a munka iránti alázat és a kitartás. Kizárólag lépésről lépésre lehet fejlődni, de először az alapokat kell megtanulni. Természetesen a szakma iránti szeretet is kiemelten fontos.

Silveria Kft., Kecskemét, Wéber Ede u. 37.
Tel.: 76/505-420
e-mail: info@silveria.hu; Web: www.silveria.hu
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Kiváló „kandós” szereplés

a Shell Eco-Maratonon

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA HIRDETETT NEMZETKÖZI VERSENYT A SHELL VÁLLALAT, AMIT AZ UTÓBBI
ÉVEKBEN ROTTERDAMBAN, MAJD LONDONBAN RENDEZTEK. A FŐ CÉL NEM A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNY VAGY
vonógömb gyártása külön zajlik, és a végszerelésen találkoznak.
GYORSASÁG ELÉRÉSE HANEM, HOGY A CSAPATOK JÁRlítás párhuzamos folyamat, a logisztikai RCA részleg felelős hogy minden alkatrész rendelkezésre álljon a hegesztési
MŰVEIKET MINÉL NAGYOBB TÁVOLSÁGRA JUTTASSÁK EL
EGY LITER BENZIN ENERGIÁJÁNAK MEGFELELŐ ÜZEMANYAGGAL VAGY 1 KWH ELEKTROMOS ENERGIÁVAL.
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VONÓHOROG GYÁR
A kecskeméti Bosal Hungary Kft. évek óta kiváló példa a dinamikus és töretlen cégfejlődésre. A tavalyi
esztendő is a kiemelkedő eredményekről szólt, több mint 1 millió darab vonóhorog hagyta el a
gyártósorokat, rekord árbevétellel kísérve. A 2018-as év tulajdonos- és névváltoztatást is hozott a cég életébe,
tavasztól ACPS Automotive Kft. néven folytatja eddigi tevékenységét: minőségi vonóhorgok fejlesztését és
gyártását a maximális vevői elégedettséget szem előtt tartva. A termék előállítása több gyártási terület
együttes munkájának köszönhető.
Előkészítés:

Hegesztés:

Végszerelde:

A lézerüzem a gyártás legelső fázisa. Ezen a
területen történik a táblalemezek vágása:
3x1,5 méteres, és akár 0,5 tonnás fémlemezekből lézergépek segítségével vágják ki
az alkatrészeket, melyek a pár mm-től akár a
méteres darabig terjednek. A programozó
kollégák a hatékony alapanyag-felhasználás
érdekében optimalizálják a vágást azért, hogy
egy lemezből minél több alkatrész kivágható
legyen. A gyártás olykor 250, de akár 300 ezret
megközelítő darab-számmal is termelhet
havonta.

Előre megírt hegesztési programok felhasználásával, egy- és kétfejes robotokon
zajlik a gyártás. Az alkatrészek munkaállomásokon belüli, megfelelő pozícionálásáért és rögzítéséhez belső fejlesztésű,
egyedi hegesztőkészülékeket használunk.

Az elkészült vonógömb és horogtest
egyesítése történik ezen a területen. Heti 7
napban, közel 100 ember munkájával történik
a vonóhorgok szerelése. A pontos és gyors
munkavégzés biztosítása elektromosan
vezérelt csavarozókkal és poke-yoke eszközökkel zajlik. Mindegyik elkészült horgot PLC
vezérelt teszt-állomásokkal ellenőrzünk a
hibátlan minőség érdekében.

KTL festősor:
Két hatalmas merítő medencében történik az
alkatrészek festése, egy folyamatosan
működő, ovális körszalag rendszerben.
A festősor ﬁx sebességgel, 4 óra alatt végzi el a
felületkezelést és a szárítást, 24 óra alatt akár
több ezer alkatrészt lefestve. Az elemek ún.
akasztékokra kerülnek fel és a folyamat végén,
több száz fokon működő kemencében égetjük
rá az alkatrészekre a festéket. A felületkezelés
nemcsak esztétikai, hanem korrózióvédelmi
funkciót is ellát.

Az előkészítés második fázisa az élhajlítás,
illetve a különböző, beszerzett anyagot előmegmunkálása. Az élhajlítás folyamán a gép
több tonnás erő kifejtésével hajlítja meg a
lézervágott lemezeket, hogy az minőségileg
megfejeljen a rajzdokumentációkon előírt
feltételeknek. Emellett fúrás, vágás, csiszolás
és egyéb géplakatosi eljárásokon munkálják
meg az anyagokat, mielőtt azok a hegesztőrobotokhoz kerülnek.

Minőségügyi terület:
Minőségellenőr kollégáink a termékeket
funkcionális, esztétikai és vevői elvárásoknak
megfelelő tesztekkel vizsgálják meg.

Csomagolás:

CNC-terület:

A szalonban, szervizekben felszereltethető,
egyszerűbb szerkezetű vonóhorgok csomagolása történik a területen. A minőségbiztosítás a termékek rész- és teljes
súlyának mérlegrendszeres ellenőrzésével
történik.

A 30 CNC gépből álló gépparkunkkal, a nap
24 órájában, heti 7 napban zajlik a vonógömbök gyártása. Az alapanyag megmunkálandó nyers, kovácsolt termékként érkezik.
A munkavégzés során esztergálunk, marunk és
fúrunk, ezután a gömbök vagy házon belüli
festésre, vagy külső cég által végzett hőkezelésre és egyéb felületkezelésre kerülnek.
A gömbök végül a gömbszerelde területre
jutnak tovább.
ACPS Automotive Kft.
Advanced Carrier & Protection Systems
H-6000 Kecskemét . Kadafalva-Heliport
11751/43 . Hungary
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Tisztelt Szülők! Kedves Fiatalok!

RICZKÓ ELEONÓRA

A

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája 2016. szeptember
1-jén az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollé-

gium és a Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája
integrálásával jött létre. Közlekedés,
szállítmányozás és logisztika, illetve
Informatika ágazatokban indítunk
érettségire felkészítő szakgimnáziumi, valamint szakközépiskolai képzéseket.
A szakgimnáziumi osztályokban
a cél az érettségi vizsgára és felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés, emellett az érettségi vizsga
megszervezésével az ágazatnak
megfelelő szakképesítés szerezhető meg. Az első négy évfolyamon
a szakmacsoportos alapozó képzés
igen magas óraszámban folyik. Az
iskolában megszerezhető, érettségi
végzettséghez kötött ágazati szakképesítések: Kereskedő, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző,
Gazdasági informatikus. A szakgimnáziumi képzések mellett várjuk a

FEKETE HELÉNA LILLA
„Egyértelmű volt számomra,
hogy majd ebbe a középiskolába jelentkezem a két tanynyelvű képzés miatt. Az oktatás kiemelkedően jó, főleg a
nyelv részére fektetnek nagy
hangsúlyt, de a szakmai órák is erősek. Volt
lehetőségem ezeknek köszönhetően eljutni
számos tanulmányi megmérettetésre, többek
között egy német levelező versenyre, ahol országos második helyezést értem el és egy diákolimpiára, ahonnan bronzéremmel jöttem
haza. A tanáraim is mindenben támogattak,
segítségüknek köszönhető, hogy ilyen jól szerepeltem. Az iskola olyan alapot ad, amellyel
a továbbiakban bármilyen felsőoktatási intézményben tudunk érvényesülni, emellett lehetőség van itt maradni és megszerezni egy OKJ
képesítést. Ajánlom mindenkinek, aki egy erős
iskolában szeretne érettségizni, szakmát szerezni és vannak tervei a jövőre nézve.”

KeCSKeMÉti SZaKKÉPZÉSi CeNtrUM
GrÓf KÁrOlYi SÁNDOr
SZaKGiMNÁZiUMa
ÉS SZaKKÖZÉPiSKOlÁJa
Kecskemét, Bibó I. u. 1.
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jelentkezőket az eladó szakközépiskolai képzésünkre is. A magyar–
angol, magyar–német két tanítási
nyelvű osztályokban a képzési idő
5 (4+1) év. A 9. évfolyamon a célnyelvet sajátítják el a tanulók heti
18 órában. A következő évtől több
tantárgyat az adott idegen nyelven
tanulnak, a célnyelvi órák aránya 35
százalék feletti.
A két tanítási nyelvű képzés végén
letett érettségi vizsgán az elért eredménytől függően tanulóink államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát
szerezhetnek.
Az iskolában lehetőség van a második idegen nyelv tanulására. A két
tanítási nyelvű képzésben résztvevő
tanulók több mint 90 százaléka az
érettségi megszerzése mellett szerez
államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgát, és felsőoktatási intézményekben folytatja tanulmányait.

SZABÓ PATRIK
„Az iskola jó hírneve miatt felvételiztem a Károlyi Szakgimnázium
informatika szakára, ezen felül egy
ismerősöm is ajánlotta az iskolát,
mert magas a nyelvoktatás szintje.
Nem bántam meg a döntést, szeretek idejárni. A tanárok odafigyelnek ránk, mindent megtesznek azért, hogy kihozzák
belőlem, illetve én is kihozzam magamból a maximumot, ezen felül az osztályközösség – amiben a mindennapjaimat töltöm – is nagyon összetartó. Szakmai tanáraimról nem tudok egyebet mondani, mint hogy profik,
bármilyen kérdéssel fordulok hozzájuk mindig tudják a
választ, segítenek. Most vagyok végzős tanuló, informatikából szakmai ágazati érettségit fogok tenni, aminek
a birtokában nagyobb az esélyem bekerülni főiskolára
vagy egyetemre, de ha úgy döntök, akkor lehetőségem
van plusz egy évet itt maradni a Károlyiban OKJ-és
képzésen. Az iskolát bátran tudom ajánlani mindenkinek, aki szeretne komolyabb szinten nyelvet tanulni.
Akik ezen a területen képzelik el a jövőjüket itt egész
biztosan hozzájuthatnak a szükséges alapokhoz.”

Telefon: 76/500-850
e-mail: karolyi@kecskemetiszc.hu
Web: www.grofkarolyiiskola.hu
Igazgató: Riczkó Eleonóra. Elérhetősége: 76/500-850
Pályaválasztási felelős: Majzik-Nagy Anette.
Elérhetősége: 76/500-849
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RÁCZ TAMÁS
„Két tannyelvű szakon végeztem tanulmányaimat a Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnáziumban. Azért jelentkeztem ebbe az intézménybe, mert úgy gondolom, hogy a mai világban elengedhetetlen feltétel a munkavállaláshoz és a mindennapi élethez minimum egy idegen nyelv legalább társalgási szintű ismerete.
Nagyon szerettem ide járni, s olyan maradandó tudást és tapasztalatot kaptam a
mindig segítőkész tanáraimtól, amelyekkel felvételt nyerhettem a Neumann János Egyetem gazdasági karára. Kitűnő alapot kaptam az iskolában, biztos vagyok
benne, hogy meg fogom állni a helyem az egyetemen is, és végső soron elérem a
kitűzött céljaimat.
Több sikerem is volt középiskolai éveim alatt. A 11. évfolyamban az „Ötletből Jövő” elnevezésű versenyen értem el kiemelkedő eredményt, valamint az ÁSZÉV
szakmai versenyen országos 8. helyezéssel térhettem haza. Bárkinek ajánlanám ezt az
iskolát, aki szeretne emelt szinten nyelvet tanulni, nyelvvizsgát szerezni, illetve azoknak, akik kitartó munkával, a szakma iránt érzett elkötelezettséggel törekszenek elérni
céljaikat.”

Nemzetközi sikerek

Rostás József
‒ Miért jelentkezett a Károlyi Sándor Szakgimnáziumba?
– A Katona József Gimnázium és a Károlyi Sándor Szakiskola között mérlegeltem, amikor pályaválasztás előtt
álltam az általános iskola 8. évfolyamában. Végül az osztálytársaim motivációjának köszönhetően az akkor még
ÁFEOSZ 5 éves kéttannyelvű képzése mellett döntöttem,
amely az egész régióban igen nagy hírnévnek örvendett.
‒ Mennyiben járult hozzá az iskola oktatási színvonala
a karrierének fejlődéséhez?
– Maximálisan. Szerencsésnek mondhatom magam,
hogy itt tanulhattam. Angolból sosem juthattam volna el
arra a szintre, ahogyan jelenleg tudom használni a nyelvet.
A munkámat szinte kizárólag angol nyelven végzem, de
sokszor a másodnyelvemen, németül is kommunikálok. A
9. év megalapozta a sikeres nyelvvizsgámat, a 10. évfolyamban már felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkeztem, 12. osztályban pedig előrehozott emelt szintű érettségit tettem, amelyet 100%-osan sikerült kiviteleznem.
‒ Jelenleg az Európai Népegészségügyi Szövetségnél
dolgozik. Mi a célja az ottani munkájának?
– Miután az egyetemen politológia szakon végeztem,
az ott megszerzett tudásomat az eredeti nevén European

Public Health Alliance-nél hasznosítom, amely egy érdekképviseleti és népegészségügyi szervezet Brüsszelben.
Több mint 100 népegészségügyi tagszervezete van, mind
arra törekszik, hogy az Európai Unió intézményrendszerének befolyásolásával az egészségügyi területen jobb szakpolitikát eredményezzen. Jómagam a roma egészségügy
és kora gyerekkori fejlesztés szekcióban tevékenykedem
szaktanácsadóként.
Jelenleg a dél-dunántúli régióban a Nemzeti Roma Stratégia és a Biztos Kezdet Gyerekházakat vizsgálom, abban
a tekintetben, hogy mennyiben járulnak hozzá a romák
egészségügyi állapotának javításához és a kora gyerekkori
fejlesztés milyen mértékben valósul meg a területen. Januárban utazom vissza Brüsszelbe, ahol a kutatásom eredményeit prezentálni fogom.
‒ A pályafutása alatt milyen sikereket ért el?
– Már tanulmányaim során is aktívan tevékenykedtem,
több szép eredményt sikerült elérnem. A legkiemelkedőbb mind közül talán a Civilizációs Ismeretek Országos
Versenyén elért 3. helyezésem, de számottevő a diákönkormányzati tagként végzett munkám is, utolsó évben
diákelnökként képviseltem az iskola tanulóit, valamint
osztálytitkár is voltam.
A legbüszkébb a Lantos Foundation for Human Rights
and Justice egy civil szervezet közreműködésével elindított pályázatán elnyert ösztöndíjára vagyok. Európában
romaként én utazhattam Washingtonba, ahol az USA
kongresszusában Trent Franksnél, Arizona 8. választókerületének republikános képviselőjénél dolgozhattam fél
évig.
Később a párommal közösen megalapítottuk a Diverse
Youth Network ifjúsági szervezetet, amelynek célja az emberi jogi oktatás, valamint emberek és közösségek között
építünk kapcsolatot, hogy hangot adjunk a sokszínűségnek és összefogáson alapuló együttműködéseket ösztönözzünk.
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„5letből jövő!”
A

Kecskeméti SZC Gróf Károlyi
Sándor Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája végzős diákjai a jeles eseményt megelőzően
elmondhatták ötleteiket, javaslataikat a versenyszervezés kapcsán, a
két csapat felkészítő tanára pedig
folyamatosan tájékoztatta a nevelőtestületet a verseny részleteiről. Az
intézményben hagyománnyá vált
rövid vezetői tájékoztatók egyikén
a tanári kar tagjai megismerhették a
tervezett verseny részleteit. Nagyon
örültünk, hogy iskolánk egyben a versenyt propagáló roadshow egyik fon-

ELSŐ PERCTŐL NAGYON FONTOSNAK TARTOTTUK ISKOLÁNK RÉSZVÉTELÉT A VERSENYEN, MERT A DIÁKOKNAK
KEVÉS LEHETŐSÉGÜK VAN ARRA, HOGY MEGMÉRETTESSENEK OLYAN VERSENYEKEN, AMELYEK CÉLJA, TEMATIKÁJA EGYRÉSZT MEGFELEL AZ INTÉZMÉNYÜNK KÉPZÉSI
PROFILJÁNAK, MÁSFELŐL PEDIG A TANULÓINK LEHETŐSÉGET KAPNAK KORSZERŰ ISMERETSZERZÉSRE, HELYESEN ISMERHETIK MEG A GYAKORLATBAN A VÁLLALKOZÁSI KULTÚRA FOGALMÁT, ÉS TUDJÁK AZT FEJLESZTENI.
torította a résztvevőket, átadta tudását, szakértelmét a tanulóknak. A
döntő napján minden tanár és diák
egy emberként szurkolt a Gute Frage
csapatának, az iskola tanulói egész
nap egymást értesítették az esemény

a szaktanáraikkal együtt elemezzék
a látottakat. A versenyen szerzett tapasztalatok disszeminációja tanáraink
és diákjaink körében elengedhetetlenül fontos volt számunkra, és ebben
a győztes versenyzők is segítségünkre
voltak.
Diákjaink a verseny alatt nem csak
a releváns ismeretanyag szakirodalmi részleteivel foglalkoztak, hanem
az eredményes szerepléshez szükség
volt a kreativitásukra is. Továbbá a
verseny felért egy önismereti foglalkozás-sorozattal, valamint fejlesztette
a csapat tagjainak a prezentációs képességeit.

A 2016/2017-es tanévben, a verseny indulásakor iskolánk Gute Frage csapata nyerte az AIPA Kft. által
szervezett „5letből jövő!” játékos
gazdasági vetélkedő fődíját

tos állomása is volt. Amikor az egyik
csapatunk bejutott a döntőbe, akkor
már nagyon nagy volt az öröm! A nevelőtestület tagjain keresztül mozgósítottuk a diákokat, hogy szavazzanak
a csapatra a Facebook segítségével.
A résztvevő diákok nagyon sok
munkát fektettek bele a felkészülésbe. Külön köszönettel tartozunk
a csapat mentorának, aki végig bá36

minden lépéséről. Többen kíváncsian
vártuk a versenyzők nyilatkozatait a
helyi médiában. Amikor kihirdették a
győztes csapatot, nagyon boldogok
és büszkék voltunk!
A ﬁnálét követően iskolánk diákjai – akik nem lehettek ott a döntőn
–, lehetőséget kaptak arra, hogy felvételről megismerjék a lányok prezentációját, és szakmai szempontból

A team munka fontossága szintén
kiemelt szerepet kapott, a versenyzők pedig egy életre szóló élménnyel
gazdagodtak! Úgy véljük, a győztes
csapat szereplésének hatására az iskolánk diákjai közül többen jelentkeznek majd a jövőben a versenyre,
többen gondolkodnak el, mennyi
mindent kell még tanulniuk, mennyi
mindenben kell még fejlődniük.
Bízunk benne, hogy a szaktárgyi
órákon szerzett ismereteket tanulóink tudják a jövőbeni versenyeken
kamatoztatni. Diákjainkat folyamatosan arra ösztönözzük, hogy mindig legyen céljuk és merjék megvalósítani
az álmaikat!
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Miért éri meg kollégistának lenni?
Kollégiumunk három telephelyen
(Hunyadi János tér 4. – 216 fős fiúkollégium, Nyíri út 73. – 200 fős leánykollégium, Nyíri út 32. – 100 fős
koedukált diákotthon) biztosítja a
Kecskeméten tanuló diákok részére
a kulturált kollégiumi elhelyezést és
életvitelt.
– A középiskolás kollégiumi ellátás ingyenes, csak étkezési térítési
díjat kell fizetni.
– A délutáni és esti tanuláshoz
tanulószoba és külön helyiségek
állnak rendelkezésre.
Kollégiumi nevelőtanáraink szakszerű segítséget nyújtanak a tehetséggondozáshoz és a tanulásban
lemaradt diákok felzárkóztatásához.

LASSU GÁBOR

– A tanulóknak számos foglalkozást, kulturális programot és sportolási lehetőséget biztosítunk, a tanulás utáni szabadidő eltöltéséhez.
– Intézményünkben meghatározott napirend szerint zajlik a kollégiumi élet, ahol 2-6 ágyas szobákban kerülnek a diákok elhelyezésre.
– Diákjainknak ismeretterjesztő
előadásokat szervezünk elsősorban egészségügyi, bűnmegelőzési
és pályaválasztási témakörökben.
Népszerűek a közös színház- és múzeumlátogatások
(Kecskeméten,
Budapesten és más városokban).
Hagyományos rendezvényeink a
Gólyaavató, Mikulás nap, Karácsonyi ünnepség, Farsang, Ballagás.

KOVÁCS GÁSPÁR
„A Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumában tanulok, gyógymasszőr szakon az
utolsó évfolyamot végzem.
Annak idején azért jelentkeztem a kollégiumba, mert nem tudtam volna a lakhelyemről bejárni az iskolába, de az évek során rájöttem, hogy számtalan más
előnnyel is jár, ha valaki ennek a közösségnek a része.
Itteni életem alatt önállóbb lettem, kommunikációs készségem jelentősen fejlődött, és mivel több osztály és iskolatársam is koleszos, így a tanulmányainkban, a
számonkérésekre való felkészülésben is tudtuk egymást segíteni.”

MERÉNYI ATTILA
„A Kandó Kálmán Szakgimnáziumának a tanulója vagyok mechatronikai technikus szakon. Kecskeméttől távol lakom, így a kollégiumi elhelyezés kényelmesebbé teszi a hétköznapjaimat, nagyban megkönnyíti
tanulmányaimat, mert így sokkal kevesebb időt vesz igénybe az utazás,
mintha otthonról járnék be nap mint nap. Élvezem a koleszos életet,
mert rendkívül jó közösségnek lehetek a tagja. Mindenkinek, aki másik településről érkezvén Kecskeméten folytatja tanulmányait, bátran
ajánlom az itteni kollégiumot, mert ebben az új környezetben rendkívül
könnyű barátokat szerezni, és utazásra se kell napi szinten több órát
szánni.”

KeCSKeMÉti SZaKKÉPZÉSi
CeNtrUM KOllÉGiUMa

Kecskemét,
Hunyadi János tér 4.
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Web: www.kecskemetiszc.hu/kollegium
Intézményünk három telephellyel rendelkezik.
Hunyadi János tér 4. telephely
Telefon: 06/76-480-744/120-as mellék; e-mail: lassu.gabor@kecskemetiszc.hu
Nyíri út 73. szám alatti telephely
Telefon: 06/76-492-104/117-es mellék; e-mail: huszka.klara@kecskemetiszc.hu
Nyíri út 32. szám alatti telephely
Telefon: 06/76-509-344 /107-es mellék;
e-mail: gyurisne.gabriella@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Lassu Gábor Roland; Elérhetősége: 06/30-587-22-14
Pályaválasztási felelős: Buknicz Éva Orsolya. Elérhetősége: 06/20-886-24-95
e-mail: buknicz.orsolya@kecskemetiszc.hu

KECSKEMÉTI SZC KOLLÉGIUMA

LICS IMRE,

HAGYOMÁNYŐRZŐ

„A Kandó Kálmán Szakgimnáziumában
tanulok
mechatronikai
technikus szakon.
Megoldható lett volna
az ingázás a
lakhelyem és az iskola között, de
egészségügyi okok miatt a kollégiumot választottam. Szerencsére a
hobbimmal, a hagyományőrzéssel
teljes mértékben összeegyeztethető
a tanulás, így nem akadályoz meg
az ország különböző rendezvényein való fellépésben. Ezt a szabadidős tevékenységemet egyébként
középiskolai tanáromnak, Szkepovic Zoltánnak köszönhetem. A koleszos életnek számos előnye van.
Az információk hamarabb jutnak
el hozzám, illetve a kérdéseimmel
is bátran fordulhatok a többi diákhoz, akikkel a tanulásban is sokszor segítjük egymást.”

KMEGY MÁTÉ,

SÚLYEMELŐ

„A
súlyemeléssel,
mint sportággal édesapám által ismerkedtem meg általános
iskolás
koromban.
Akkoriban Ceglédről
jártam
Kecskemétre edzésre, illetve
otthon is edzettem.
A Kandó Kálmán
Szakiskolában végeztem középiskolai tanulmányaimat, s főként a sport
miatt választottam a kollégista életet,
mert így mind az iskolába, mind pedig
az edzésekre könnyedén bejárhattam.
Minden, ami szükséges – buszmegálló,
élelmiszer boltok – közel volt a kollégium épületéhez, valamint a konyha sem
elhanyagolható szempont, hiszen nagyon jól főztek a koliban. Számos sikert
értem el diákéveim alatt a súlyemelésben, többek között junior kategóriában
négyszeres országos bajnok lettem, felnőttben pedig háromszor tértem haza a
versenyről aranyéremmel. Európa- bajnokságra is sikerült kijutnom, ahol 9.
helyezést értem el. Mindenkinek ajánlom a kollégiumot, hiszen biztosítja azt
a megfelelő nyugodt környezetet a tanuláshoz és pihenéshez, amely előfeltétele
az eredményes karriernek.”
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CSÖRGŐ TAMÁS,

KÉPZŐMŰVÉSZ

„Közel 7 évig jártam rajz és kerámia szakkörre
Kunszentmiklóson, ahol általános iskolás éveimet töltöttem. A tanárom Honti László volt, aki
azt mondta nekem, hogy tehetséges vagyok
és mindenképp ezt az irányt kell folytatnom.
Az ő javaslatára Kecskemétre, a Kandó Kálmán
Szakközépiskola művészeti tagozatára jelentkeztem.
Bátorító érzés volt olyan környezetben lenni, ahol mindenki képzőművésznek készül, illetve nem tekintenek rám az osztályban úgy,
mintha csodabogár lennék. A tanáraim is jártasak voltak a saját szakterületükben, így csak
szorgalmasnak és ﬁgyelmesnek kellett lennem
ahhoz, hogy mindezt elsajátítsam.
Úgy gondolom, egy művészeti képzést sosem lehet befejezni, mindig van új, amit meg
lehet tanulni, elsajátítani vagy akár továbbfejleszteni.
A középiskola érettségizős évében már tudtam, hogy egyetemre szeretnék menni, meg
sem álltam odáig, sikerült bejutnom a Magyar
Képzőművészeti Egyetemre. Középiskolás
koromtól kezdve részt veszek csoportos kiál-
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lításokon, ehhez pedig
az egyetemen eltöltött
időszakban még tovább
fejleszthettem a készségeimet.
Most is úgy gondolom, a művészetet sosem
fogom elhanyagolni az
életemben, ez hozzám
tartozik, az életem része.
Sokat kell még fejlődnöm, hogy azt mondhassam magamról, hogy
művész vagyok, és talán
éppen ez az, ami ennyire hajt engem, ezért
próbálok egyszerre annyi mindent csinálni és
több területen is helytállni.
Kollégiumban laktam a középiskolai éveim
alatt, amely nagyban megkönnyítette a tanulmányaimat, hiszen nem kellett messziről bejárnom. Az ottani élet nagyszerű volt a programoknak köszönhetően, nem bántam meg,
hogy kollégista lettem. Jelenleg óraadóként
dolgozom egy művészeti iskolában és szeretem a munkámat. Örülök, hogy annak idején
hallgattam a tanáromra és ezt a vonalat választottam.”

KECSKEMÉTI SZC KOLLÉGIUMA

Lányfogás

palacsintával

K

ollégiumunkban ekkor nem a hagyományos fánk, hanem minden
gyermek kedvence, a palacsinta
készül. A közös sütögetés kiváló alkalmat teremt a kollégiumok telephelyein élők összekovácsolására. Az
esemény a „Lányfogás palacsintával”
elnevezést kapta.
Az éjszakába hajló mulatozás során
a ﬁúkollégiumban élők vendégelik
meg a többi telephely lány kollégistáját. A vidám rendezvény alatt együtt
készítik el a diákok a palacsintatésztát
és a maguk által hozott töltelékekkel
ízesítik. Előkerülnek ekkor a nagymamák által készített fügelekvárok,
eperdzsemek, kakaóporok és egyéb
ﬁnomságok. A hangulat további fokozása érdekében a ﬁúk a lányokkal együtt csocsóznak, dartsoznak,

A HIDEG TÉLI HÓNAPOK
ELMÚLÁSÁT KÖVETŐEN
MIDEN KOLLÉGISTÁNK
MÁR NAGYON VÁRJA A
TAVASZT, EZÉRT A TÉL
BÚCSÚZTATÁSAKÉNT
FARSANGI MULATSÁGOT
SZERVEZÜNK EKKOR
A TANULÓKNAK.
A FARSANG CSÚCSPONTJA
A KARNEVÁL, AMELY
NÁLUNK SPECIÁLIS TARTALOMMAL TÖLTŐDIK MEG.

tatni. A megmérettetés közeledtével
a tanulók kitalálják a csoportjuk által
elkészítendő menüt és nagy izgalommal kezdenek hozzá az alapanyagok
beszerzéséhez. A főzés helyszíne a
kollégium udvara, ahol a bográcsokban egymás közelségében, a nevelőtanárok segítségével készülnek az
ételek. Az egyszerűbb lecsók és pörköltek mellett megtaláljuk a bonyolultabb halászlét is.
A versenyre számos vendéget hívunk, akik közül kiemelkedik a diák

szkandereznek. Az aula megtelik
gyermekzsivajjal, és átalakul táncparketté. A ﬁúk gitárok és dobok helyett
a modern gépi zenével szolgáltatják a
talpalávalót.
A tavasz beköszöntével egyre inkább várják a tanulóink a szabadtéri
közös programokat, amelyek közül kiemelkedik a bográcsfőző verseny. Az
esemény, amely anno egy-egy csoport csapatépítő tevékenységéhez
kötődött mára már az egész kollégiumra kiteljesedett.
Az év során az Életmód-köri foglalkozások alatt a tanulóink számos
gasztronómiai ismeretet szereznek,
de főzőtudományukat leginkább a
verseny délutánján tudják megmumenzát biztosító társaság vezetője, aki a
zsűri elnöki feladatait is
ellátja. A nap végén a
gyerekek a meghívott
vendégekkel, nevelőkkel
közösen, jó hangulatban
fogyasztják el a ﬁnomságokat.
Az esemény végeztével a diákok új élményekkel gazdagodnak,
számos barátságot kötnek. A legügyesebbek
ajándékokkal, oklevelekkel gazdagodnak.
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Tisztelt Szülők és Leendő diákjaink!

PONGÓNÉ KOVÁCS ERIKA

A

Kecskeméti
SZC
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája az
elmúlt évtizedek alatt
folyamatosan
változó
környezetben, új kihívásoknak megfelelően alakult, fejlődött.
A változások azonban mindig segítik a
szakképzés megújulásának folyamatát,
ugyanis a munka világában jól felkészült, széles látókörrel rendelkező szak-

DOBOS ANNA,

emberekre és a munkaerőpiacon eladható szakmákra van szükség. Jelenleg
a képzéseink egészségügyi, szociális és
sport ágazat, illetve egészségügyi, szociális és oktatás szakmacsoport keretein belül történnek. Iskolánkban olyan
szakembereket képzünk, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában
képesek lesznek olyan gyakorlati ismeretek elsajátítására és alkalmazására,
ami a munkaerő-piaci elvárásoknak
legjobban megfelel és a tanulóink biztos elhelyezkedését megteremtheti.
A szakmai tudás mellett szükséges az
általános műveltség megalapozása is,
ami az újra fogékony, az ismeretekre
nyitott személyiség fejlődését elősegíti. Számunkra fontos, hogy diákjaink
olyan szakmai alapot kapjanak, amelyre a későbbiek során építeni tudnak.
Aki az ápolói, gondozói hivatást
választja életcéljául, annak szakmai tevékenységeit az emberek iránti ﬁgyelem, tisztelet, megbecsülés, szeretet
és felelősségérzet kell, hogy vezérelje.
A minőségi ápolási és gondozási munkához magasan képzett, kvaliﬁkált és
hivatástudattal rendelkező dolgozókra
van szükség. Intézményünkben olyan
szakemberképzés folyik, ahol tanulóink

ÁPOLÓ

„Azért jöttem ebbe az iskolába, hogy az embereken
segíthessek és a Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium a
legmegfelelőbb helynek bizonyult ehhez az elképzelésemhez. Ápoló szakon tanulok, és nagyon szeretem, mert a szakmai tanárok jól felkészültek, így
általuk minden területbe betekintést nyerünk és
olyan átfogó ismeretekre teszünk szert, amelyeket
a későbbiekben is hasznosítani tudunk. Széles a
gyakorlati helyek listája, a bölcsödétől kezdve az
idősek otthonán át a kórházig kiterjed és mindenhol segítőkészek az oktatók, akik betanítanak minket. A továbbtanulással sem lesz gondja annak,
aki itt szerzi meg a bizonyítványt, mert az iskola
kiváló alapot és elegendő tudást ad. Munkába is lehet állni egyből a vizsga után, sokakat a gyakorlati
helyekre is felvesznek. Bátran ajánlom az iskolát
azoknak, akik emberközpontúak és szeretnének
valami hasznos munkát végezni.”

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZENT-GYÖRGYI ALBERT
SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Kecskemét, Nyíri út 73.
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közvetlenül emberekkel foglalkoznak,
így iskolánk szemléletében mindig jelen volt és jelen lesz a humanizmus, az
empátia és az emberközpontú szemlélet. A napjainkra kialakult tudásalapú társadalmakban – a szakképzés
területén is – a versenyképes tudás
vált kiemelt értékteremtő tényezővé.
Így iskolánk képzési struktúrájában a
szakképzés kiemelt feladata a nappali
rendszerű oktatás mellett az iskolarendszerű felnőttoktatás keretei között
az ingyenesen megszerezhető második szakmák képzése is. A speciális
ágazati és szakmai követelményeknek
megfelelően körvonalazódik az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben
való hatékony részvétel lehetősége is.
Kitűzött céljaink megvalósításához
fontosnak tartjuk az építő jellegű, hatékony együttműködést a tanulóinkkal,
a szülőkkel, az iskola partnereivel és a
fenntartóval egyaránt. A „Szent-Györgyiség” a szakképzésben egy garanciát jelent a munkáltatók számára is. Az
iskola egyéni arculatát, sikereit szeretnénk tovább gazdagítani és az eddig
elért eredményeink megtartása mellett folyamatosan a megújulásra törekszünk.

KOLLÁR ANGÉLA,

ÁPOLÓ

„Szerettem volna kipróbálni magam ebben a szakmában, ezért
esett a választásom az ápoló hivatásra, s elég hamar eldöntöttem,
hogy az egészségügyi pályán szeretném folytatni a tanulmányaimat. A bizonyítvány megszerzése
után az egyetem a célom, amihez kiváló alapot adott
az iskola. Az anatómia, az elsősegély és a kórtan
órákon tanultaknak nem csak a hétköznapi életben veszem hasznát, hanem a munkában is tudom
kamatoztatni az ott elhangzottakat. A gyakorlati
helyek többségénél lehetőség van elhelyezkedni a
vizsgák után, tehát aki nem szeretne továbbtanulni, annak sem kell aggódni az álláskeresés miatt. A
nyári gyakorlat alatt voltunk bölcsődében, járóbeteg szakellátáson és fekvőbeteg osztályon egyaránt,
ebből is látszik, hogy mennyire figyelnek arra, hogy
minden területen kipróbáljuk magunkat. Az itt eltöltött évek felkészítenek a felnőtté válásra és jó érzés, hogy a munkán túl az életem más területein is
tudom alkalmazni az itt tanultakat.”

Telefon: 76/492-104; e-mail: szgya@kecskemetiszc.hu,
www.szent-gyorgyi.hu
Igazgató: Pongóné Kovács Erika
Elérhetősége: 30/443-86-86
Pályaválasztási felelős: Balláné Kelemen Andrea
Elérhetősége: 70/391-41-72
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KOCSIS ANASZTÁZIA,

ÁPOLÓ

„Már gyerekkorom óta foglalkozatott, hogy hogyan tudnék
segíteni másokon, jobbá tenni
az életüket, ezért jelentkeztem
ápoló szakra. Az iskolában remek társaságban, kiváló tanároktól – akik biztosítják a szakmai fejlődésemet – tanulhatok.
Jelenleg a Bács-Kiskun Megyei
Kórházban végzem a gyakorlatom, ahol rengeteg tapasztalatot gyűjthetek az ottani dolgozóktól. Az elméleti ismeretek száz százalékosan
elsajátíthatók az iskolában, a gyakorlati tudást
pedig itt, a kórházban szerezzük meg.
A képzés elvégzése után szeretnék kisgyermekgondozói szakot is tanulni, majd egyetemi diplomát szerezni. Csak ajánlani tudom az iskolát
azoknak, akiknek hasonló az érdeklődési köre,
mert itt megtanítanak minket a valódi életre, és
arra, hogyan segíthetünk a beteg embereken,
ami szerintem egy nagyon szép hivatás.”

-

SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN VÉGZETT DIÁK:
DR. PAPP ZOLTÁN
Eredetileg a Katona József Gimnáziumban tanultam, majd később kerültem át a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolába, ahol édesanyám
által – aki a biológia tanszéken tanít – ismerkedtem meg az egészségügy szakmával. Már
gyerekkoromban is kimondottan érdekelt ez
a szakirány, az iskolában pedig a segítőkész és
lelkiismeretes tanáraim támogatásával sikeres
diákéveket tölthettem el itt. Az osztályomban
szintén nagyon jó közösség alakult ki, szerettem
ide járni.
Később a Szegedi Tudományegyetemen
doktoráltam, ahol jelenleg óraadó tanárként
dolgozom, de a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolában ugyancsak tanítok, immár 15 éve,

RADICS ANGÉLA,

ÁPOLÓ

„Jelenleg ápolóként dolgozom,
mellette pedig esti tagozaton
tanulok, hogy megszerezzem
az E-kategóriát. Az iskolának
köszönhetően megszerettem
ezt a hivatást, és nagyon közel került hozzám az egészségügyi vonal, ezért is kezdtem
el az esti képzést, hogy még
átfogóbb tudást szerezzek. A gyakorlat a szakmai oktatással egyetemben kitűnő és sokféle
szakterületbe betekintést enged. Az iskolában
ösztöndíj lehetőség is van azok részére, akik
hiányszakmát tanulnak, ezzel is motiválva a
diákokat. Én magam szintén kaptam, és nagyban megkönnyítette a tanulmányaimat, hiszen
az átlaggal arányosan díjazzák a tanulókat.
Bárkinek megfelelő lehet ez az iskola, aki szereti az embereket, szeret segíteni és egy piacképes szakmát akar tanulni.”

s rengeteg tanuló került ki a kezeim közül. A
mentőszolgálatnál is tevékenykedem, ugyanis
mindig szerettem volna
életeket menteni, mert
ez egy nagyon szép hivatás. Mentősként sok
mindent átéltem már,
egyaránt vannak szép
és fájó emlékeim.
Az a néhány év, amelyet ebben az iskolában
töltöttem meghatározták az életem, nagyon sokat tanulhattam, sok tapasztalatot gyűjthettem.
Mindenkinek – aki hasonló karrierben gondolkodik – ajánlom ezt az oktatási intézményt, hiszen minden szükséges alap biztosított a későbbi egyetemi tanulmányokhoz.

43

KECSKEMÉTI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

A SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZAKGIMNÁZIUMBAN
VÉGZETT DIÁK: DR. BAKSA VIRGINIA
„Már gyermekkoromtól kezdve vonzódtam az
egészségügyi területhez, ezért is döntöttem
úgy, hogy a Szent-Györgyi Albert Középiskolába jelentkezem, ahol az érdeklődési körömnek
megfelelően elmélyülhettem ezen szféra rejtelmeiben. Ez az egyetlen intézmény Kecskeméten,
ahol az alaptantárgyak mellett a tanulók betekintést nyerhetnek a pszichológia, a szociálpszichológia és a gyermeklélektan tudományába is.
A 10. évfolyam elvégzése után lehetőségem
nyílt az intézmény keretin belül, hogy a kötelező tanterv mellett az egészségügyi alapismeretek szakirányban folytassam tovább tanulmányaimat, melynek sikerességéhez tanáraim
segítőkészsége és empátiája nagymértékben
hozzájárult. Szeretném kiemelni osztályfőnökömet Pongóné Kovács Erikát, aki biztos szakmai
tudásával, gyakorlatias szemléletével támogatta és segítette felkészülésemet a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak
versenyén, ahol egészségügyi alapismeretek
tantárgyból első helyezést értem el. 2007. decemberében szeretett iskolám tantestületének
döntése alapján Szent-Györgyi Albert díjban
részesültem kiemelkedő tanulmányi eredményeimért.
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Minden felvételiző
diáknak ajánlom ezt
a középiskolát, mert
nagyon összetartó a
közösség, a tanárokra
bármikor, minden kérdésben lehet számítani, illetve kiváló alapot
biztosít a továbbtanuláshoz is. A középiskola
elvégzését követően
egyetemre mentem,
ahol végül cum laude
minősítéssel jogászként
doktoráltam.
Joghallgatóként is kipróbáltam magam az egyetem által rendezett
versenyeken, köztük a büntető eljárásjog versenyen, ahol kiemelkedő eredményt értem el. Az
egyetem végeztével elindultam a jogi pályán,
most jelenleg egy ügyvédi irodában dolgozom
Kecskeméten.Elmondhatom, hogy a munka világában rengetegszer visszaköszönnek azok az
emberközeli ismereteim, melyekre oktatóim tanítottak és az ott szerzett tapasztalataimnak is
nagy hasznát veszem a hétköznapokban.”
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„Szent-Györgyis” diákok

a Csiperó
fesztiválon
T

anulóink már több mint egy évtizede vesznek részt a Csiperó
fesztivál
gyermektalálkozóin.
Fogadtunk csoportokat Törökországból és az Egyesült Királyságból, majd
a következő évben tanulóink utaztak
ezekbe az országokba. Mára két biztos pontként egy ausztriai és egy brit
partnerrel büszkélkedhet intézményünk.

TÖBBEZRES NEMZETKÖZI KÖZÖNSÉG, ZENEI WORKSHOPOK ÉS SZÁMTALAN SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG
VÁRJA A RÉSZTVEVŐKET KECSKEMÉTEN A KÉTÉVENTE MEGRENDEZÉSRE
KERÜLŐ CSIPERÓ FESZTIVÁLON. A
NEMZETKÖZI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓRA FŐKÉNT EURÓPA, DE
A VILÁG MÁS ORSZÁGAIBÓL IS
ÉRKEZNEK CSOPORTOK.

tak meg. A fogadók és
a vendégek az egész
napot együtt töltötték
így még intenzívebb
és elmélyültebb nyelvgyakorlásra volt
lehetőségük. A résztvevő diákoknak
ez egy különleges alkalmat teremtett,
mivel erről a szigetről sokan nem is
hallottak, és keveseknek adatik meg
a lehetőség, hogy eljussanak oda.

Külön színfoltja volt a 2018-as találkozónak, hogy az általunk fogadott
két csoport tagjai és diákjaink közös
programokban vettek részt.
Szoros kapcsolatot ápolunk az Európa Jövője Egyesülettel, így iskolánk
tanulói nem csupán az ifjúsági cserékben vesznek részt, hanem a szervezet számos rendezvényén önkéntes
munkát vállalnak. Több éve intézményünk biztosítja az egyik helyszínt az
Egyesület városi rendezvényeinek
is. Jövőbeli terveink között szerepel,
hogy a már meglévő kapcsolataink
mellé további partnereket keressünk.

Iskolánk 2014-ben vette fel a kapcsolatot a dornbirni OJAD ifjúsági
munkacsoporttal. Osztrák testvérvárosunkból korábbi találkozókon is
vettek már részt, iskolánk tanulóival
azonban ötödik éve tartják a kapcsolatot. A dornbirni csoport tagjai nem
családoknál, hanem az intézményünk
kollégiumában szállnak meg. Ez számunkra azért előnyös, mert így szinte
valamennyi programon közösen tudunk részt venni. Az iskola udvara és
közösségi terei alkalmasak arra, hogy
egy-egy közös bográcsozás, grillezés
után kosárlabda vagy csocsó bajnokságot tartsunk.
Az Ír-tengeren fekvő Man-szigetről
első alkalommal fogadtunk csoportot, akik kecskeméti családoknál száll-
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Tanulj Te is a Széchenyiben!

B

MESTER LÁSZLÓ

üszkeséggel tölt el bennünket az,
hogy a közép-magyarországi régió legjobb vendéglátó-ipari és idegenforgalmi iskolája vagyunk, de ez
a helyzet folyamatos kihívások és feladatok elé is állít bennünket. Nálunk
mindenki egyenlő akár cukrász, szakács, pincér, vendéglátás-szervező,
idegenvezető vagy szakgimnazista, a
hozzánk járó diákokat pedig – legyen
szó ﬁatalról vagy felnőttről – öszszeköti a szakmaszeretet: az, hogy
szeretjük kiszolgálni az embereket, a
vendégeket.
Bármerre is megyünk hotelekbe,
éttermekbe akár Magyarországon

ROZMANIT GERDA,

vagy Európán belül bárhová, mindenütt találkozunk volt diákjainkkal,
akik ott vannak a luxusszállodákban,
Michelin csillagos konyhákban. Aki
bennünket választ és hozzánk bekerül, annak igyekszünk átadni minden
eddig felhalmozott tudásunkat, kapcsolati tőkénket. Az iskola elvégzése
után pedig ameddig lehet, nyomon
követjük a pályafutásukat.
Résztvevők vagyunk az összes jelentős gasztronómiai versenyen és
rendezvényen, a saját és pályázati
kapcsolataink révén pedig igyekszünk minél több diákunknak külföldi gyakorlati lehetőséget biztosítani.

SZAKÁCS

„Nagyon szeretek főzni, régóta az a vágyam, hogy szakács legyek. A Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját is ezért választottam,
mert itt felkészült, tapasztalt tanároktól tanulhatom a szakmát, minden tudást lehetőségem van megszerezni, ami ehhez a
szakmához kell. Amellett, hogy természetesen megkövetelik a
tiszteletet, a légkör rendkívül barátságos, ezért nagyon szeretek idejárni. Az iskola elvégzése után, úgy gondolom, hogy könnyen találok majd munkát, amennyiben jól teljesítek,
akár a szakmai gyakorlati hely is szívesen alkalmaz a későbbiekben. Maga az intézmény
atmoszférája nagyon jó, nagyon barátságos, bátran tudom ajánlani mindenkinek.”

CSORBA HANNA,

CUKRÁSZ

„A családom vendéglátás szakmában elért sikereit látva úgy
éreztem, nekem is folytatnom
kell ezt a hagyományt. Amikor
jelentkeztem az iskolába cukrász
szakra, rögtön tudtam, hogy megtaláltam azt a hivatást, amivel
szívesen foglalkoznék a jövőben.
Imádok sütni, mindig feldobja a
napom a különleges édességek elkészítése, valamint
tetszik, hogy hasznosíthatom a kreativitásomat.
Azért szeretek ide járni, mert nagyon jó a közösség,
a tanárok kedvesek és segítőkészek, akár többször
is elmagyarázzák a tananyagot, ha szükséges. Rengeteg érdekes szakmát lehet itt tanulni, bátran ajánlom mindenkinek ezt a hangulatos iskolát.”

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI,
VENDÉGLÁTÓIPARI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Kecskemét, Nyíri út 32.
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ZSÁMBOKI NIKOLETT,
TURISZTIKAI SZERVEZŐ–
ÉRTÉKESÍTŐ

„Elsősorban a kiváló nyelvoktatás
miatt választottam ezt az iskolát,
valamint mindig is vonzott a rendezvényszervezés. Nem is kellett
csalódnom, mert a kiváló oktatásnak hála mostanra sikerült megszereznem a német felsőfokú nyelvvizsgát,
valamint szintén német nyelvből letennem az emelt fokú
érettségit. Tanulmányaim alatt számtalanszor eljutottam
külföldre különböző tanulmányi versenyekre, valamint
a nyári gyakorlatomat két alkalommal is Németországban végezhettem. Legutolsó gyakorlati helyem itthon a
Hotel Sheratonban volt, ami szintén nagyon hasznosnak bizonyult, mivel a rendezvényszervezés mellett a
vendéglátás világába is betekintést nyerhettem, ezzel
szélesítve tudásom, tapasztalatom.”

Iskola központi száma: 76-485-311 Fax: 76-481-361
e-mail: szechenyi@kecskemetiszc.hu
Web: www.szechenyisuli.hu
www.facebook.com/KSZC-Széchenyi-IstvánSzakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Igazgató: Mester László
Telefon: 06 76/481-411
e-mail: mester.laszlo@kecskemetiszc.hu

KECSKEMÉTI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

CSŐSZ VIOLA, ZRÍNYI ILONA
MATEMATIKAVERSENY,
1. HELYEZETT

VÖRÖS SZŰCS MELITTA,
PINCÉR

„Most kezdtem a 10. évemet az
iskolában, pincérnek tanulok. A
szakma elvégzése után szeretnék
leérettségizni.
Azért jelentkeztem erre a szakra,
mert már a családomban is sokan
dolgoznak vendéglátásban, van,
aki itthon, van, aki külföldön, és
mindannyian szeretnek a vendégekkel foglalkozni.
Én is jó lehetőséget láttam ebben, ezért döntöttem a
Széchenyi mellett. Az oktatással nagyon elégedett vagyok, a tanáraim rendkívül kedvesek, segítőkészek.
Jelenleg az Aranyhomok Business Wellness Hotel
étteremben töltöm a gyakorlati időmet. A kollégáimmal egyre jobban megtalálom a közös hangot, és a
szakmában is remek fejlődési lehetőséget nyújt ez a
hely.”

„Általános iskolában nagyon szerettem a német nyelvet ezért tudtam,
hogy olyan iskolában szeretnék továbbtanulni, ahol a lehető legtöbbet
foglalkozhatok vele. Maga a szállodaipar is érdekelt és
tudtam, hogy a német nyelvű marketing, turizmus,
szálláshelyismeret, levelezés, civilizáció, kultúrtörténet, üzleti kommunikáció mind olyan tantárgy, ami
hasznomra válik majd a későbbiekben ezen a területen.
Volt lehetőségem több versenyre is eljutni, ezek közül
a legkiemelkedőbb egyéni helyezéseimet a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen értem el. 2015-ben a 2. helyet,
az idei évben pedig az I. helyet szereztem meg. A 4for
Europe regionális vetélkedőjén 2016-ban III. helyezést,
az „5letből jövő” üzleti versenyén 2017-ben csapatommal VI. helyezést értünk el. Az EUROSCOLA programon minden évben a Kada Elek Szakgimnáziummal veszünk részt, és eredményeink alapján már háromszor
látogathattam el az Európai Parlamentbe, Strasbourgba.
Iskolánkat elsősorban a magas szintű német nyelvoktatás miatt ajánlom mások figyelmébe.”

KUN

FARKAS FANNI,

NOÉMI, SZAKÁCS

„Végzős szakács tanuló vagyok, szakmai gyakorlatomat az Aranyhomok
Business Wellness Hotel étteremben
töltöm, a Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjaként.
Ahogy az iskolámat, úgy a gyakorlati
helyemet is nagyon szeretem. Bori Zoltán gyakorlatvezetőm és a tanáraim
egymást kiegészítve mindent megtanítanak, amire ebben a szakmában szükségem lehet. Tőlük megkapom azt a tudást, amellyel ezen a területen bárhol el tudok
majd helyezkedni. Az Aranyhomok Hotelben nagyon meg vannak velem elégedve, a tervek szerint az iskola elvégzése után
továbbra is foglalkoztatnak. Ebben a tanévben indulok a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. Az elméleti és gyakorlati tudás
alapján, amely birtokomban van, joggal bízhatok egy kimagasló
eredményben.”

SZÉCHENYIBEN VÉGZETT DIÁK:
MAGYAR TÜNDE, CUKRÁSZ SZAKOKTATÓ
„Én azok közé tartozom, akik már gyerekkorban tudták,
hogy mivel szeretnének foglalkozni. Nálam a cukrászat
volt ez az örök szerelem, ezért mentem a Kecskeméti
SZC Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolájába.
Az érettségi elvégzése után jelentkeztem cukrász
szakra, és egyből fel is vettek. Az oktatás magas színvonalú és mindenre kiterjedő tudást adott a szakmával kapcsolatban. Számomra nagyon nagy előrelépés
volt, hogy itt tanulhattam egy támogató közösségben,
profi tanárokkal. Számos versenyre eljutottam diákként, amelyekről többnyire arany és ezüstéremmel
tértem haza. A szakma megszerzése után nem sokkal
visszahívott az iskola, hogy cukrász szakoktatóként
dolgozzam náluk. Meglepett ez a meghívás, de nagy

PINCÉR

„Pincér szakon végzem az iskolát, jelenleg az utolsó tanévemet járom az intézményben.
Főként a tanáraim azok, akiket
kiemelnék, mert rendkívül jól
elmagyarázzák a tananyagot és
bevezetnek a szakma rejtelmeibe. Nagyon segítőkészek, bármikor lehet rájuk számítani, támogatásukkal nagyon
könnyen elvégezhető minden itt tanult szakirány.
Minden szükséges tudást, tapasztalatot megkapok
tőlük, ami a fejlődésemhez szükséges, hogy minél
jobb lehessek. A Három Gúnár Étteremben már 9.
osztálytól kezdve dolgozom, nagyon szeretek itt lenni, rengeteget tanulok a szakmáról, az elméleti tudást
nagyon jól kiegészítik az itt tanultak. A szakma elvégzése után mindenképpen szeretnék leérettségizni, de egyelőre konkrét terveim nincsenek. Bátran
ajánlom ezt a szuper iskolát mindazok számára, akik
szeretnék az itteni szakmák egyikét elsajátítani, hiszen az oktatók mindent megtesznek azért, hogy a
legjobbat hozzuk ki magunkból.”

örömmel fogadtam el, mert
jó emlékek kötöttek az iskolához. A tanulók lelkesek, céltudatosak, és könynyen taníthatóak, hiszen
szeretik a szakmájukat,
megtiszteltetésnek érzem,
hogy itt taníthatok. Az eddigi pályafutásom csúcsának mondhatom, hogy két
évvel ezelőtt kijutottam az
olimpiára, és második helyezéssel tértem haza. Úgy
gondolom, hogy jelenleg
erre vagyok a legbüszkébb
a családom mellett. Idén a
luxemburgi olimpiára készülök, és bizakodva várom,
hogy újra megmérettethessem magam.”
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Vaslóczki Orsolya
cukrászmester,

a 2015-ös „Ország
tortájának” készítője

„1998 és 2002 között, mint szakács tanultam az iskolában és 2002 és 2004
között cukrász szakon végeztem. Nagyon sok siker van a hátam mögött
– olimpia, ifjúsági világbajnokság,
luxemburgi szakács világbajnokság,
hazai versenyek, kisebb-nagyobb
megmérettetések –, de amire így talán 14 év után a legbüszkébb vagyok,
hogy 2015-ben első női cukrászként
elérhettem, hogy – a cukormentes
kategóriában – az általam készített
Barackos buboréktortát választották
az „Ország tortájának”. Közel három
évet készültem a versenyre, de a sok
munka végül meghozta gyümölcsét.
Sok mindenen túl vagyok már, különböző nemzetközi tanfolyamok,
Európai Uniós forrásokból támogatott tanulmányi utak, és még sok
más, nehéz lenne összefoglalni.
A mai napig jó érzéssel tekintek
vissza az iskolás éveimre. Nagyon
örülök, hogy itt tanulhattam, hiszen a tanáraimnak köszönhetem a
legtöbbet. Ami az iskolai éveimből
leginkább megmaradt, az a szigor,
a fegyelem megkövetelése. Tinédzserként ezt máshogy éltem meg,
de most, a sok év elmúltával nagyon
hálás vagyok a tanároknak. Egyrészt,
mert megköveteltek egy olyan alapot, amely a mai napig végig kísér,
másrészt minden szükséges tudást
átadtak. Szakmailag kiemelkedő volt
az iskola, az ott tanultak miatt tartok
most itt. Amiért a leginkább köszönettel tartozom, hogy úgy megszeretették velem mindkét szakmámat,
hogy a mai napig, ha kell, tizenkét
órát úgy dolgozok végig, hogy az
utolsó óra leteltével is örömmel megyek haza. Aki ebben az iskolában
tanul, biztos lehet benne, hogy olyan
oktatásban részesül, és olyan közösség tagja lehet, amely meghatározó
lesz a jövőre nézve.
Jelenleg főcukrászként dolgozom
Budapesten, a Sugar Design cukrászdában, Horváth Eszter vezetése
mellett, és immáron kilencedik éve
erősítem a csapatot. Szívesen járok
haza Kecskemétre is, ha tehetem,
az iskolába is betérek, hogy találkozzam a régi tanáraimmal,
akik még ott tanítanak.”
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A szakma legjobbjai kerülhetnek ki
a Tanyacsárdából
Igazi gasztronómiai élményben lehet része annak, aki felkeresi az idén már 45. éve fennálló, Lajosmizse közelében
elhelyezkedő Tanyacsárdát, amely már az országhatáron túl
is hatalmas népszerűségnek örvend. Az ételek kivételes ízvilágát mi sem bizonyítja jobban, mint a rengeteg elismerés
– többek között az Év Tradicionális Magyar Étterme díj – és a
rengeteg visszatérő vendég. Az étterem már évek óta partnere a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakgimáziuma és Szakközépiskolájának, ugyanis minden évben foglalkoztatnak
diákokat a duális szakképzés keretein belül, melynek kapcsán Antal István üzletvezető osztotta meg magazinunkkal
a tapasztalatait. Jelenleg – heti váltásban – három pincér és
három szakács gyakornok dolgozik nálunk az étteremben.
Úgy gondolom, nagyon hasznos időt töltenek el itt, hiszen a
szakmához tartozó gyakorlati tudást teljes mértékben elsajátíthatják a Tanyacsárdában, ahol a szakma legjobbjai vannak a segítségükre. A diákok a munkájuk során betekintést

nyerhetnek egy étterem működésébe, így a napi munkafolyamatok
jól berögzülnek náluk. Többek
között megtanulják, hogyan kell a
szakácsok munkaterületét előkészíteni a konyhában, elsajátítják az
aʼla carte kiszolgálást, valamint a
csoportos étkeztetést is. Amikor a
diákok már rutinosabbak a feladaANTAL ISTVÁN
taikban, nagyon nagy segítséget
jelentenek a kollégák számára.
A gyakornokaink közül sokan a Tanyacsárdában maradnak tanulmányaik végeztével, jelenleg 15 egykori tanulónk
fáradozik immár kollégaként a vendégeink elégedettségért.
Éttermünk rendkívül jó kapcsolatot ápol az iskolával, ahol a
kiváló oktatásnak köszönhetően a diákoknak nagyon sok
mindent van lehetőségük könnyen és gyorsan megtanulni.
Az ott tanuló diákok a szakmai versenyeken is rendszerint
kiváló eredményeket érnek el.
Akik ebben a szakágazatban
szeretnének tevékenykedni, azok
számára – a magas színvonalú oktatás révén – a legjobb választás a
a Kecskeméti SZC Széchenyi István
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a gyakorlati órákhoz pedig bátran ajánlom éttermünket, hiszen itt
garantáltan elsajátíthatóak azok az
ismeretek, amelyeket a vendéglátó
szakma megkövetel.
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KECSKEMÉTI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Sikeres szereplés
a Gundel versenyen
A BUDAPESTI GUNDEL ISKOLA ÉVTIZEDEK ÓTA MINDEN
TAVASSZAL MEGSZERVEZI A MEGHÍVÁSOS RENDSZERŰ
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI GASZTRONÓMIAI VERSENYT.
EZ AZ EGYETLEN OLYAN DIÁK CSAPATVERSENY, AHOL
A RÉSZTVEVŐK A HELYSZÍNEN KÉSZÍTENEK EL MINDEN
FINOMSÁGOT.

L

ehetőségük van külföldi – a csapatok legalább fele más országokból érkezik – és hazai csapatokkal
összemérni a jelenlegi tudásukat. A
versenyzők kommunikációja végig
idegen nyelven zajlik (németül vagy
angolul). A teamek összeállítása 1 fő
pincér, 1 fő cukrász, 2 fő szakács, és 1
fő csapatvezető tanárból áll.
A versenykiírás mindig egy adott
témára épül, ehhez kell a cukrászoknak – 15 adagban – egy alkalomhoz
illő dísztortát és a szakácsok menüjéhez illeszkedő tányérdesszertet elkészíteni. A pincéreknek szintén ehhez
az alkalomhoz kell összeállítania egy
díszasztalt menüsorral, teljes installációval és bemutatással. A szakácsoknak pedig a megadott alapanyagok
felhasználásával kell elkészíteni egy
három tételből álló menüsort 15
adagban, így tehát a csapat munkájának egy komplex egészet kell alkotnia.
A legutolsó verseny folyamán egy
kisüzemi sörfőzde termékeit és a sörgyártás három szárazalapanyagát
(maláta, komló, sörélesztő) kellett a
résztvevőknek felhasználnia, ezért
kézenfekvő volt, hogy a Kecskemé-

ti Sörmanufaktúrával felvesszük a
kapcsolatot. Szerencsére biztosítottak számunkra mindent – sört,
dekorációt, szárazalapanyagokat –,
ami szükséges volt a versenyhez és
természetesen átadták a szükséges
technológiai tudást is.
Az alapos és hosszantartó munka
meghozta a gyümölcsét, hiszen a pin-

cér versenyzőnk ezüstérmet szerzett,
szakácsaink pedig egy kiváló meleg
előétellel elhozták a „Legjobb halételért” járó különdíjat.
Ez a siker egyértelműen a versenyző diákok összehangolt felkészülésnek köszönhető, valamint annak a
példaértékű és egyedi fejlesztésű csapatmunkának, amelyet az iskola szakmai vezetése állított össze.
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Cégünk idén

9. éve

vesz részt
tanulóképzésben.

Büszkék vagyunk diákjainkra,
akik a nálunk töltött szakmai
gyakorlat után a megfelelő
készségeket elsajátítva
nemcsak Magyarországon,
de külföldön is
megállják a helyüket.
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KECSKEMÉTI SZC TISZAKÉCSKEI KISS BÁLINT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A

HORVÁTH ÁGNES

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája Bács-Kiskun megye egyik
kisvárosában, Tiszakécskén működik.
A település jelentős kiskereskedelmi
és idegenforgalmi központ, kisvárosi
méretekben ﬁgyelemre méltó gazdasági, ipari háttérrel.
Már 1930-ban bizonyítottan folyt
itt szakképzés, az iparitanuló-képzés
pedig 1950-ben indult be igazán,
hogy az egyre jobban fejlődő ipari
üzemek szakmunkás szükségletét kiszolgálja. 1993-ban az iskola felvette
a kécskei iparfejlődés meghatározó
alakjának nevét, így a bélyegzőn
már a „Kiss Bálint Szakmunkásképző

Iskola” volt olvasható. 2000-től ‒ az
integrációnak köszönhetően ‒ az iskola a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény tagintézményeként működött tovább.
2015. július elsejétől létrejöttek a
szakképzési centrumok, s ekkor a tiszakécskei oktatási komplexumból
a szakiskola kivált, és a Kecskeméti
Szakképzési Centrum tagintézménye lett. 2016. szeptember elsejétől
visszavettük iskolánk „régi” nevét,
amivel jelezni kívántuk városunk
felé elhivatottságunkat. Jelenleg a
Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolájaként működünk.

HIÁNYSZAKMÁS
GYAPJAS ILDIKÓ,

PINCÉR

„Régebben
lehetőségem adódott
kipróbálni
ezt
a szakmát, ami
nagyon
megtetszett, ezért erre
a hivatásra esett
a
választásom.
A képzés három
éves, ami alatt elméletben és gyakorlatban is nagyszerűen megtanítják azt, amire szükségünk van.
Az iskola családias hangulatú és a
szakma elvégzése után van lehetőség továbbtanulásra és munkába
állásra egyaránt. A tanárok kedvesek és mindenben segítenek, az
anyagot jól elmagyarázzák, emellett mindig odafigyelnek ránk. Sok
tanulmányi kirándulásra – melyek
szintén nagyban hozzá járulnak
ahhoz, hogy a szakmát még jobban
elsajátíthassuk – is eljuthatunk.
Aki egy jó szakmát szeretne kiváló
oktatással, annak mindenképpen
ajánlom a Kiss Bálint Szakközépiskolát.”

CSICSA LÁSZLÓ,

„A szakma miatt
kezdtem
itt a tanulmányaimat, mert
egy 3+2 éves
képzés
keretein belül – a
szakmai vizsga mellett – az
érettségi is letehető, s ez nagyban megkönnyíti az elhelyezkedést és a továbbtanulást egyaránt. A tanárok emberségesek,
mindig támogatják a diákokat
és a szakmai részt nagyon jól
megtanítják. Az iskola elvégzése
után lehetőség van egyből munkába állni, így az itt megszerzett
tudást teljes mértékben hasznosítani tudjuk. A hiányszakmát
tanulók ösztöndíjat is kapnak,
ami nagymértékben megkülönbözteti a Kiss Bálint Szakközépiskolát más iskoláktól. Szeretek
ide járni és ajánlom mindenkinek ezt az iskolát, aki egy jól fizető hiányszakmát akar tanulni.”

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM
TISZAKÉCSKEI KISS BÁLINT
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

tiszakécske,
kossuth lajos út 65.
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LAKATOS

ÖSZTÖNDÍJAT KAPÓ TANULÓ

PÁLI BENCE,

HEGESZTŐ

„A
hegesztő
szakma
kiváló előre lépési
lehetőség akár
Magyarországon, akár külföldön
egyaránt.
Minden
nap lehet fejlődni és új dolgokat tanulni,
ezért is választottam ezt a hivatást. Az ösztöndíj, amelyet az
iskola biztosít, motivál abban,
hogy minél jobban teljesítsek
és segítséget nyújt a tanulmányaim elvégzéséhez. A szakmai
oktatók jók, átadják a tananyagot és teljes mértékben támogatják a diákokat mindenben,
ami előre viszi őket. A tovább
tanuláshoz is kiváló alapot ad
az itteni oktatás és a technikum
szintén elvégezhető helyben.
Szakmai előrelépési lehetőségeket ugyancsak biztosít az iskola, főleg a gyakorlati oktatás és
az ösztöndíj révén.”

Telefon: 06-76/441-592
e-mail: kissbalintszki@kecskemetiszc.hu
Igazgató: Horváth Ágnes. Elérhetősége: 06-76/441-592
e-mail: horvath.agnes@kecskemetiszc.hu
Pályaválasztási felelős: Kovács Levente
Elérhetősége: 06-76/441-592
e-mail: kovacs.levente@kecskemetiszc.hu
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A KISS BÁLINT SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
VÉGZETT DIÁK: KIRÁLY DÁVID,
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ

„Miután a családban már működött mezőgazdasági vállalkozás, így egyértelmű volt, hogy
én is ilyen szakirányon kezdem el az iskolát. Növénytermesztő-gépész szakon tanultam, illetve
ennek elvégzése után felnőttképzésen hegesztőként végeztem a Kiss Bálint Szakközépiskolában. Időközben nagyon megszerettem a hivatásom, ami az életem szerves része lett. Jó pár
év van a hátam mögött ebben a szakmában, de
még mindig örömmel végzem a munkám.
A legfőbb tevékenységi körünk a traktorozás
és az ehhez kapcsolódó földmunkák. Büszkén
mondhatom el, hogy egyre jobban fejlődik a
cég és jómagam ugyancsak bővítem a tudásom, amennyire lehetséges, hogy ezzel is segítsem a munkát. A jövőre nézve sok tervünk
van, de leginkább a gépek terén szeretnénk

A KISS BÁLINT SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
VÉGZETT DIÁK: MÁRTON KRISTÓF,
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ

„Gyermekkorom óta érdekelt a mezőgazdaság,
ezért számomra egyértelmű volt, hogy a tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolába jelentkezem.
A környéken ebben az iskolában volt a legkiemelkedőbb a szakmai oktatás, s szerencsére ezt jómagam is megtapasztalhattam, végig
teljesen meg voltam elégedve a tanítási módszerekkel. Miután befejeztem az iskolát, sokszor
visszajártam a gyakorlati órákra segíteni és kicsit
tovább képezni is magam. Miután mindenben
segítettek és támogattak a tanáraim, így nekik

egy nagyobb felújítást,
amely jelentősen növelni fogja a vállalkozás
sikerességét.
A Kiss Bálint Szakközépiskolának sokat köszönhetek, mivel itt indítottak el azon az úton,
ahol most haladok. Jó
visszaemlékezni a gyakorlati helyekre, órákra,
ahol a mostani tudásom
legnagyobb részét szereztem. A tanárok mindig
ﬁgyeltek arra, hogy a tananyagot érthetően adják át és segítettek, amiben csak tudtak. Számos
gépet megismertünk a gyakorlati órákon, és ha
szemfüles volt valaki, rengeteg dolgot elleshetett az oktatóktól. Jó szívvel gondolok vissza az
itt eltöltött évekre és hálás vagyok, hogy ebben
az iskolában tanulhattam.”

is köszönhetően jutottam arra a szintre, ahol
most tartok. Hat éve tevékenykedem aktívan
a pályán és elmondhatom, hogy minden a legjobban alakult, ugyanis
ebben a szakmában a
vállalkozásunk
folyamatosan fejlődve elérte
a maximumot. Köszönettel tartozom tanáraimnak és az iskolának,
hogy ilyen messzire sikerült eljutnom a hivatásomban. „
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A méltó megemlékezés
napja a KIS-BÁL-NA
AZ ISKOLA NÉVADÓJÁNAK TISZTELETÉRE miNdEN őszszEl mEgrENdEzzÜk A KISS BÁLINT NAPOT, AZAZ A
KIS-BÁL-NÁ-T. A MÚLT, JELEN, JÖVŐ ÖSSZEKAPCSOLÁSÁVAL A TANULÓI AKTIVITÁSRA, KREATIVITÁSRA ÉPÍTŐ RENDEZVÉNY A GENERÁCIÓK ÉRTÉKEIT FOGLALJA MAGÁBA.
a mÚlt értékEirE EmlékEzÜNk PL. A KISS BÁLINT
MUNKÁSSÁGÁT ÖSSZEFOGLALÓ SZELLEMI TOTÓVAL.

A

Kis-Bál-Na keretén belül sor
kerül a 9. évfolyam gólyákká
avatására is. A gólyák ünnepélyes esküszöveget mondanak el,
mely részben vicces, de ugyanakkor
komoly is. Ezt követik a játékos vetélkedők, ahol egyéni és csoportos
feladatokban bizonyíthatják az iskola
tanulói tudásukat és ügyességüket.
Nem csak ügyességi, de szellemi vetélkedők ugyancsak helyet kapnak a
Kiss Bálint Napon.
A vetélkedőt színesíti az iskolai „Ki
mit tud?”, melyben mindenki megmutathatja rejtett képességeit. A
bemutatók a tanulói tehetség kibontakozását segítik elő, amely egyben a
közösséggé érés folyamatát szintén
megvalósítja. A diákjaink meglepő
módon bátran vállalják tehetségüket
akár képzőművészet, zene, ének, tánc
vagy sport kategóriában.
Az előadások mindig nagy sikert
aratnak, akár kezdő tehetségről van
szó, akár már gyakorlott előadó legyen az illető. A kis iskola együtt örül
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egymás sikereinek, a tanulók jobban
megbarátkoznak a másikkal, a szereplők pedig bátorságot merítve megismerik önmagukat, képességeiket, kialakul az önismeretük, amelyre építve
a jövő előkészítése is megvalósul.

Hagyománnyá vált a traktorhúzó
verseny, ahol külön csapatok indulnak. A viadal lényege, hogy az iskola
traktorját egy kötél segítségével a 10
fős gárdák minél rövidebb idő alatt
tudják elhúzni egy adott távolságra. A
megmérettetés olyan népszerű, hogy
még a tanárok is külön csapattal indulnak rajta.
Kis intézmény révén ez a rendezvényünk is családias hangulatú, így
fontos szerepe van a közösség formálásában, s minden tanár és diák magáénak érezheti ezt az eseményt. A
zsűri meghívott tagjai között megtalálhatóak a nyugdíjas tanárok, a város
képviselői, és olyan jelentős személyek, akik munkássága összekapcsolódik az iskola életével.
A Kiss Bálint Nap színvonalas megemlékezés az intézmény névadójáról,
hiszen itt történik a 9. évfolyam avatása, a szellemi és ügyességi vetélkedők
pedig méltóak egy feltalálóról elnevezett iskolához.

Empowering people, creating technology

A Freudenberg egy 50 ezer alkalmazottat
foglalkoztató globális technológiai konszern.
Szenvedélyünk a technológia és a fejlődés, legyen szó akár a tömítési vagy rezgésvédelmi
technológiákról, szűrésről, háztartási termékekről, vegyi anyagokról vagy számítástechnikai termékekről.
A Freudenberg Sealing Technologies Kft. kecskeméti gyáregysége tömítések előállításával
foglalkozik 1998 óta. A gyártási kapacitás az
alapítás óta folyamatosan növekszik, ennek köszönhetően ma már két üzemegységünk közel
800 főt foglalkoztat többek között olyan munkakörökben, mint:
karbantartó, gépbeállító, gyártástechnoló
gus, gyártásmérnök, automatizálási mérnök,
szerszámtechnikus, anyagmozgató, minőség
ellenőr.

Fejlődési lehetőséget kínálunk mindenkinek.
Akár szakértővé, akár vezetővé kíván válni, szeretnénk kihozni tehetségéből a legtöbbet!
Tisztesség a mindennapi munkavégzésben.
Tapasztalja meg Ön is a felelősségteljességet
és a bizalmon alapuló együttműködést a Freudenbergnél!
Nyitottság az új ötletekre.
Szélesítse látókörét a Freudenbergnél, és valósítsa meg elképzeléseit a gyakorlatban!
Professzionalizmussal az előre mutató inno
vációkért.
Gyarapítsa tudását és készségeit a Freudenbergnél!

Fedezze fel most, hogy milyen lehetőségeket kínál a Freudenberg!
www.freudenberg.com/careers
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KÖZELEBB
A CÉLJAIDHOZ
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DOLGOZZ MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÓ CSOPORTJÁNÁL!
Csatlakozz az OTP Karrier Klubhoz a www.karrier.otpbank.hu oldalon,
hozd létre pályázói profilodat és töltsd fel az önéletrajzodat!
Amennyiben megtaláltad a hozzád legközelebb álló pozíciót, könnyedén,
néhány kattintással meg is pályázhatod.
Kövesd a folyamatosan frissülő állásajánlatainkat!
Reméljük, a jövőben munkatársaink között üdvözölhetünk!

www.karrier.otpbank.hu
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Szerezz pénzt
és tudást
egyszerre.

A FEJLŐDÉSED NEM FÉKEZZÜK,
CSAK AZ UTÁNFUTÓKAT.
Válaszd az Autóflexet, mert velünk a munkád eredménye eljut a világ minden részére.
Kamatoztasd a munkádat nálunk a legszebb szakmákban!
Mi díjazzuk ha fixen “flexelsz”.
A munkába járás sem probléma, az Autóflex ezt is megoldja.
Ha egyszer hozzánk bekerülsz még “flex-szel” sem menekülsz.
Hegesztők, szerszámkészítők, gépi forgácsolók és villanyszerelők a célkeresztben.

AUTÓFLEX-KNOTT KFT.
Kecskemét, Kadafalva-Heliport,
Tel.: +36-76/481-515
allas@autoflex.hu
www.autoflex.hu
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Kedves továbbtanulni szándékozó Fiatalok!

CSABA TÜNDE

S

egíteni szeretnénk
abban, hogy megkönnyítsük azt a döntést, ami megalapozhatja jövőtöket.
Nehéz ilyenkor választani!
Elsősorban az érdeklődés számít,
mert csak azt tudjátok majd eredményesen és magas szinten elsajátítani,
aminek a megismerése Nektek is fontos. Másodsorban döntő a tanulmányi
eredmény. Az eddigi iskolai munkátok meghatározza továbblépéseteket. Harmadsorban pedig szem előtt
kell tartanotok, hogy a választott iskola sikeres elvégzése után tudtok- e
munkát vállalni, továbbtanulni, nyí-

lik-e több út előttetek, jövőtök építése közben.
a mi iskolánkkal ezeknek a kihívásoknak meg tudtok felelni!
Szakgimnáziumunk a 21. század elengedhetetlen műszaki tudományát,
az informatikát ismerteti meg növendékeinkkel, illetve számos rendészeti és
közszolgálati pályára biztosít továbblépést. Szakközépiskolai képzésünk a
következő szakmacsoportokban várja
a jelentkezőket: gépészet, könnyűipar,
kereskedelem, faipar és elektronika. A
műszaki érdeklődésű, rendszerezett elméleti és gyakorlati ismeretekre vágyó
tanulók iskolája vagyunk.
kiket várunk szakgimnáziumba?
Elsősorban azokat, akik érettségi
vizsgát és szakmai képesítés szeretnének birtokolni egyszerre. Ők az általános iskolában megismert közismereti
tárgyakat (magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, ﬁzika, kémia, idegen nyelv (angol vagy német)
elmélyültebben, a 12. év végén őket
váró érettségi vizsga követelményeinek ﬁgyelembe vételével tanulják.
Emellett ‒ felkészülve az érettségit
követő szakmai képesítés megszerzésére ‒, tanulják választott műszaki,
vagy szakmai tantárgyuk (informatika, rendészeti ismeretek) szakmai ismereteit és gyakorlati tudnivalóit. Az
elméleti tudnivalók elsajátítása miatt

GÁNCSOS VIKTÓRIA,

RENDÉSZ

„Mindig is szerettem volna helyszínelő vagy nyomozó lenni, ezért is
jelentkeztem a Virágh Gedeon Szakközépiskolába. Az oktatás nagyon jó
és felkészítenek rendesen a vizsgákra, így nem lesz a későbbiekben sem
gondom, hiszen tudom használni az
itt megszerzett tudást a továbbtanulásnál, valamint
a munka közben egyaránt. Lehetőség van arra, hogy
az érettségi vizsgát szintén itt tegye le az, aki a szakmát ebben az iskolában tanulja. A hiányszakmát tanulók ösztöndíjat is kapnak, ha jól teljesítenek, ezért
mindenképpen ajánlom ezt az iskolát. Ami számomra kifejezetten tetszik még, hogy testnevelés óra helyett táncot tanulunk.”

KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
VIRÁGH GEDEON SZAKGIMNÁZIUMA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Kunszentmiklós, Apostol Pál u. 26.
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ide azokat várjuk, akik nem rettennek
el attól, ha többet kell tanulniuk, mint
az általános iskolás éveik alatt.
kik jelentkezzenek szakközépiskolába?
A 8. osztály elvégzése után azok
csatlakozhatnak bátran szakközépiskolai képzésünkhöz, akik tudják, hogy
kevesebb elméleti ismerettel is megelégednek és elsősorban egy szakmaterület képzett művelői lennének
inkább. Az itt tanuló diákjainknak is
részt kell venni közismereti alapozó
képzésben. Ez a képzés a következő kompetencia-területeket foglalja
magába (idegen nyelvi, történelmi,
szociális állampolgári, természettudományos, digitális, matematikai,
művészeti, anyanyelvi).
tudunk-e piacképes tudást nyújtani tanulóinknak?
IGEN! A szakgimnáziumi képzésünkre épülő ruhaipari technikus és
mechatronikai technikus képzésünk
kvaliﬁkált munkakörökre alkalmas
munkavállalókat nevel. Többek között Iskolánk fő támogatója, az IBIDEN
HUNGARY KFT. várja a nálunk végzett
szakirányú képesítésű tanulókat, de
több városban van együttműködő
partnerünk, aki nem csak a külső gyakorlati helyet, de később munkahelyet is biztosított, és a jövőben is biztosít tanulóinknak.

BOGNÁR ANDRÁS PÁL,
GAZDASÁGI INFORMATIKUS

„Gazdasági informatikus szakon tanulok és ezen a vonalon szeretném folytatni a tanulmányaimat. Programozó
mérnökként kívánok tovább tanulni és
később elhelyezkedni, ehhez pedig kiváló alapot ad ez az iskola. A tanulás
mellet jut időm méhészkedésre, csillagászatra és kerékpározásra egyaránt. A méhészkedésből szeretném megalapozni az egyetemi éveim anyagi hátterét, a többit csak
hobbi szinten űzöm. Vettem magamnak egy komolyabb
csillagász távcsövet, amivel a tiszta éjjeli égbolton kémlelem a csillagokat és a különböző égi objektumokat. Örülök, hogy az iskola támogat, gyakran tartok előadásokat is ebben a témakörben. A tanárok nagyon jól
tanítanak és támogatnak mindenben.”

Telefon/fax: 76/550-180
e-mail: viragh@kecskemetiszc.hu
Web: www.viragh-szki.sulinet.hu
Igazgatói jogkörben eljáró tagintézményvezetőhelyettes: Csaba Tünde
Elérhetőség: csaba.tunde@kecskemetiszc.hu
Pályaválasztási felelős: Vincze Csilla
Elérhetőség: vincze.csilla@kecskemetiszc.hu
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KOVÁCS VANDA,

LAKOS MENYHÉRT,
MECHATRONIKAI TECHNIKUS

„Azért jelentkeztem ebbe az iskolába, mert nagyon
jó hírneve volt és a szakma is érdekelt már régebb
óta. Kiváló alapot ad az iskola, így a továbbtanuláshoz minden lehetőség adott lesz azok számára,
akik szeretnék tudásukat bővíteni ezen a területen.
A szakma elvégzése után egyből munkába is lehet
állni, és garantáltan bárki könnyedén helyt tud állni, aki itt szerzi meg a bizonyítványt. A közösség
és az iskolai élet kiemelkedően jó, a tanárok pedig
mindenben segítenek, amiben tudnak. Örülök, hogy
ide jelentkeztem tanulni.”

„Szeretem ezt az iskolát, nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem. A
jogot és önvédelmet nagyon jól tanítják, ami elengedhetetlen ebben
a szakmában és az itt megszerzett
tudást később is hasznosítani lehet. A tanárok érthetően elmagyaráznak mindent, így a vizsgán jól
teljesíteni is sokkal könnyebb, mint máshol. Sok
szak van az iskolában, ahová lehet jelentkezni,
én mindegyiket ajánlom, mert tényleg színvonalas az oktatás és a közösség is kiemelkedően jó.
Az érettségi is letehető, tehát a továbbtanulás sem
akadály.”

HIÁNYSZAKMÁS
NAGY FÁBIÓ,

KÖZSZOL-

GÁLATI ÜGYINTÉZŐ, RENDÉSZ

GAZDASÁGI

INFORMATIKUS

„Kifejezetten a szakma miatt jöttem ide, mert azt hallottam, hogy
itt nagyon jó az oktatás, és ez be is
igazolódott. Ezen a képzésen érettségizni is tudok, ami a továbbtanulás szempontjából kifejezetten jól jön. A tanárok miatt ajánlom
az iskolát, mert sokkal több időt fordítanak arra,
hogy az anyagot jól átadják, mint más iskolában,
ahol eddig tanultam és segítenek, amiben csak tudnak. A szakmai oktatással meg vagyok elégedve,
az itt tanultakkal akár munkába is állhatok, amint
levizsgáztam. Aki szeretne jó közösségben olyan
szakmát tanulni, amivel könnyű elhelyezkedni,
mindenképpen ide jelentkezzen.”

DÉZSI TAMÁS,

ÖSZTÖNDÍJAT KAPÓ TANULÓ

TÓTH MILÁN,

HEGESZTŐ

„Az ösztöndíj miatt jelentkeztem
az iskolába, mert ez nagy segítség
és jó motiváció a tanulásban. A
szakmát is szeretem, mert nagyon
jól tanítják és a későbbiekben egy
hiányszakmával könnyen el lehet
helyezkedni a mai világban. Néhányan lenézik azt,
aki hegesztő szakon tanul, de én ajánlom mindenkinek, hiszen egy jó kereseti lehetőség és folyamatosan lehet fejlődni. Aki szeretne, az iskolában leérettségizhet, de az elhelyezkedés már érettségi előtt
is lehetséges. Az ösztöndíj mellett a tanárok miatt
ajánlom még ezt az iskolát, mert segítőkészek és érthetően adják tovább a tananyagot.”

MECHATRONIKAI TECHNIKUS

„Tízévesen kezdtem el focizni és a mai napig az életem szerves részét képezi a labdarúgás. Örülök neki, hogy az iskola támogat ebben, így könnyen össze tudom egyeztetni a sportot a tanulással. Több bajnoki címet is szereztem és számos versenyen
jól szerepeltem. Ezek között van egy megye hármas felnőtt bajnoki aranyérem, egy
NB2-es harmadik helyezés és egy U16-os második helyezés. Mechatronikai technikus szakon tanulok, és nagyon szeretem, mert könnyen el lehet vele helyezkedni és
a sportot sem kell abbahagynom mellette. Ajánlom mindenkinek az iskolát, mert a kiváló szakmai oktatás mellett a diákok támogatására szintén nagy hangsúlyt fektetnek.”

A KECSKEMÉTI SZC VIRÁGH GEDEON
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁBAN
VÉGZETT DIÁK: FLÓRINGNÉ KANCSÁR MÓNIKA
„Mivel már egészen kicsi koromtól kezdve a menyasszonyi-ruha készítésről álmodoztam, a Virágh Gedeon Szakgimnázium és Szakiskola a
legjobb választásnak ígérkezett számomra. Olyan szakoktatóktól tanulhattam itt, akik tanulmányaim során mindvégig támogatták az előre
menetelemet ebben a különleges szakmában. Büszkén tekintek vissza
arra, amikor az iskolás éveim alatt az Arany Varrótű nevű pályázaton
kiváló eredményt értem el. 2003 óta saját céget működtetek, a Csipkerózsika Esküvői Ruhakölcsönzőt, ahová nem csak hazánkból, hanem külföldről is számos megrendelés érkezik. A pályafutásom folyamán többek között Olaszországba, Angliába, Németországba is készítettem már
ruhákat, jelenleg pedig Hollandiába készül egy gyönyörű darabom.”

59

KECSKEMÉTI SZC VIRÁGH GEDEON SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Hadisírt
gondozó
diákok

N

éhány évvel ezelőtt érkezett iskolánkhoz egy megkeresés, hogy legyünk részesei egy rendszeres hadisír-gondozási programnak. Megkezdődött a kutatás,
hogy található-e településünkön elhanyagolt, elhagyatott, hozzátartozókat nélkülöző sír. Három, első világháborús katona sírhelyének gondozását vállaltuk el, kiegészítve
ezzel iskolánk névadója, Virágh Gedeon sírjánál végzett
állandó munkát. (Virágh Gedeon nádorhuszár főhadnagy
volt az 1848-as szabadságharc kitörésének idején, 170 huszárt hozott haza Kossuth Lajos hívó szavára és a harcok
során az alezredesi rangot is elnyerte.)
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy diákjaink kapcsolatba kerüljenek történelmünk alakjaival, és személyes kapcsolat alakuljon ki olyan emberek emlékével, akik hazánkat védték meg a háború(k) során. Saját életüket áldozták
azért, hogy megóvják a jövő nemzedékeit. Hősies áldozatuk megérdemli, hogy rendezett környezetben őrizzük
meg emléküket. Iskolánk tanulói időről-időre kigyomlálják, elrendezik, virágpalántákkal beültetik a kiválasztott
sírokat. Ünnepek előtt sírdíszeket ‒ melyhez az alapot
közösen gyűjtjük össze ‒, koszorúkat készítenek. Halottak
napján a tanulók látogatást tesznek a temetőben és gyertyagyújtással tisztelegnek a hősök emléke előtt.
„Hazánkban az első világháború előtt nem létezett intézményesített és szabályozott hadisír-gondozás. A hősi
sírok és hősi temetők gondozásának szükségességét a
modern gépi háború tömeges embervesztesége tette elkerülhetetlenné. Napjainkra ez a feladat diﬀerenciálódott.”
A motivációt elsősorban nem a feladat végrehajtásáért kapott közösségi szolgálati órák száma, hanem egy
belső késztetés szolgáltatja. Felnövekvő nemzedékünk a
magyar társadalom hosszú távú fejlődését alapozza meg
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iskolai évei során magába szívott tudással és megfelelő értékrend kialakításával. A köznevelés az egyéni célokon túl
a közjót is szolgálja.
A közösségi szolgálati órák teljesítése közben olyan élményekkel, értékekkel gazdagodnak tanulóink, amelyek
meghatározzák jövőbeni gondolkodásukat, befolyásolják
személyiségük és értékrendjük alakulását.
Az együttműködés iskolai kapcsolattartója Galambosné Szitás Zsuzsanna tagintézmény-vezető helyettes.
A diákokat Abai János és Kutyifa Ildikó gyűjtötte össze.
Mindannyiunk munkáját támogatja két technikai dolgozó,
akik minden esetben előkészítik a terepet a megmunkáláshoz és odaszállítják a szükséges eszközöket. A hadisírok
gyomlálását rendszeresen elvégezzük és néhány havonta
együtt készítünk a diákokkal sírdíszeket, ezzel is tisztelegve a hősök emléke előtt.
A közös munka a friss levegőn, az együtt végzett kézműves tevékenység jó hatással van a diákok és tanárok
közötti kapcsolatok, a bizalom, tisztelet alakulására; lehetőséget biztosít a tanulók személyiségének formálására,
valamint számos kompetencia fejlesztésére.
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Hol tanuljunk

szakmát
Szakgimnáziumban?

Szakközépiskolában?

?

Szakiskolában?

A szakképzés rendszere sokat változott Magyarországon az utóbbi években.
A szakmai oktatás igyekszik megfelelni a folyamatosan változó munkaerőpiaci
kihívásoknak. Az általános iskola elvégzése után szakgimnáziumban,
szakközépiskolában vagy szakiskolában tanulhatsz szakmát.

A SZAKKÖZÉPISKOLA
l
l

l

l

l

3 év alatt szerezhetsz szakmát,
további 2 év alatt pedig leérettségizhetsz,
szakmai elméletet az iskolában, a szakmai gyakorlatot
pedig egy vállalkozásnál sajátíthatod el (tanulószerződéssel) – duális képzés
lehetőséged van további szakma, ráépülő szakképesítés elsajátítására, ahol egy-egy területre specializálódhatsz
továbbtanulhatsz a felsőoktatásban

A SZAKGIMNÁZIUM

l

l

l

l

4 év alatt felkészülsz az érettségi vizsgára és egy szakmára
az érettségi részeként szakképesítést is kaphatsz (mellék
szakképesítés)
további egy év alatt megszerezhető egy érettségire
épülő szakképesítés, technikusi végzettség (ha másik
ágazatban vagy gimnáziumban érettségiztél két év alatt
tanulhatod meg a szakmát),
továbbtanulhatsz a felsőoktatásban

A SZAKISKOLA

l

l
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sajátos nevelési igényű (SNI)
tanulóként szakiskolai képzésben is tanulhatsz,
a szakiskolai képzés ideje függ
a választott részszakképesítés
kimeneti követelményeitől,
illetve a tanuló egyéni haladási ütemétől

Miért tanuljunk szakmát?
Napjainkban felértékelődik a szakmatanulás, mivel egyre inkább mutatkozik
munkaerőhiány a szakmai végzettséget
és gyakorlati tudást igénylő területeken.
Összegyűjtöttünk néhány érvet, hogy
miért érdemes szakmát tanulni!

Már az iskola alatt találkozol
a valós gazdasággal
A szakmai elméleti képzés az iskolában,
a gyakorlati oktatás pedig cégeknél, vállalatoknál (az első év iskolai tanműhelyi
gyakorlat után) történik.

A hiányszakmák tanulását ösztöndíjjal támogatja az állam
Gondoltál valaha arra, hogy már középiskolában pénzt keresel? A hiányszakmákban tanulók a tanulmányi eredményüktől függően havi 10-50000 Ft
ösztöndíjat kapnak.

Minden irányba siker,
akár elhelyezkedsz,
akár továbbtanulsz
A szakképzésből szabad az út, te döntesz, mit szeretnél csinálni. Szereztél egy
szakmát, de úgy gondolod érettségit is
teszel? Megvan az érettségi és a szakmai
tudásodat még tovább fejlesztenéd?
Megvan az érettségid és a szakmád, és
úgy gondolod, irány a felsőfokú oktatás? Vagy kipróbálnád magad a munka
világában? Igen, ezt mind megteheted!

Nagyobb eséllyel kapsz állást
Egy jól megválasztott szakmával már az
iskolát befejezve gyorsan elérhető az

anyagi függetlenség, hiszen szakemberekből hiány van a munkaerőpiacon.

Egy jó szakma stabil anyagi
hátteret ígér

A legnagyobb kereseti lehetőséget a
munkaerőhiány biztosítja. Tehát, amely
szakmákban kevés a képzett munkavállaló, ott magasabb bérezésre lehet
számítani. Emellett érdemes olyan mesterséget választani, amelyre mindig
szüksége van az embereknek, a vállalatoknak a hétköznapokban.

Biztos jövőkép
Ha minimum egy szakmával rendelkezik valaki, már könnyebben el tud helyezkedni, de a lehetőség adott, hogy
két szakmát is ingyenesen szerezzen,
erre pedig jobban lehet a későbbiekben
karriert építeni.

Gyakornokból munkavállaló
Gyakorlati idő után több cég is felajánlja
a diákoknak, hogy a szakmai bizonyítvány megszerzése után vállaljon náluk
munkát.

Folyamatos fejlődés
Egy szakma sosem unalmas, hiszen a
világ rohamléptekben fejlődik, ezért
a fejlesztés elkerülhetetlen. Újabbnál
újabb technológiák, eszközök jellemzik
a szakmák világát.

A jól végzett munka
örömmel tölt el

Ha az ember örömét leli a munkájában,
akkor nincs rajta teher, és nem csak a
munkaidő végét várja.
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Szakmai ismertetők
Asztalos
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Mit kell tudni az asztalosról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Az egyszerű konyhai ülőkétől az összetett egyedi
bútorig bármilyen bútoripari terméket képes legyártani. Munkájához kéziszerszámokat, elektromos
kisgépeket és telepített gépeket is használ. Megismerkedik a faipari CNC gépek kezelésével is. A bútorokon kívül nyílászárókat (ajtókat, ablakokat),
beépített bútorokat, lépcsőket is gyárt, helyszíni
szerelést, beépítési munkákat is végez.

… szereted a fa illatát, szeretnél alkotni, szebbnél-szebb bútorokat készíteni, helyszínre
szabott lakáskiegészítőket legyártani és
beépíteni,
… jól tudsz eszközökkel, gépekkel bánni, műszaki rajzot készíteni és kész rajzokat értelmezni,
… jó a térlátásod.

Ács
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Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Mit kell tudni az ácsról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Az ács az épületek tetőszerkezetének elkészítését végzi a tervezéstől a kivitelezésig. Ma már nem csak a tetőszerkezetek
elkészítése a feladata, a paletta kibővült
a fából készült épületelemek (díszfalak,
faszerkezetes teraszok) elkészítésével.
Emellett fontos részét képezi munkájának a tetők javítása, felújítása.

…
…
…
…
…

jó a kézügyességed, kreatív vagy,
szívesen dolgozol fával,
jó a térlátásod, bírod a magasságot,
szeretsz csapatban dolgozni,
kihívást jelent számodra fából valami maradandót alkotni a jövő nemzedéknek,
… nyitott vagy az újabb módszerek és technikák elsajátítására.

Autóelektronikai
Autóelektronikaiműszerész
műszerész
Képzési
Képzésiforma
forma
szakgimnázium
szakgimnázium

Képzési
Képzésiidő
idő
4 4++1 1évév

Mit
Mitkell
kelltudni
tudniazazelektronikai
elektronikaiműszerészről?
műszerészről?
AAmai
modern
gépjárművek
rengeteg
mai modern gépjárművek rengetegelektronikai
elektronikaibeberendezést
tartalmaznak,
hogy
minden
igényünket
rendezést tartalmaznak, hogy minden igényünketkielékielégítsék,
gítsék,nem
nembeszélve
beszélvea abiztonságról
biztonságrólésésa akörnyezetvédekörnyezetvédelemről.
Ezek
működéséhez
lemről. Ezek működéséheztucatnyi
tucatnyiszámítógép
számítógéptökéletes
tökéletes
összhangja
összhangjaszükséges.
szükséges.Az
Azautóelektronikai
autóelektronikaiműszerész
műszerész
ismeri
ismeriazazakkumulátorok,
akkumulátorok,gyújtási
gyújtásirendszerek,
rendszerek,világítás,
világítás,
hűtés-fűtés
hűtés-fűtésberendezések
berendezésekésésa abiztonsági
biztonságirendszerek
rendszerekműműködését.
ködését.AAjárművekben
járművekbeneleltud
tudlátni
látnidiagnosztikai,
diagnosztikai,elektelektromos-javítási
romos-javításifeladatokat.
feladatokat.

Képzést
Képzéstindító
indítóintézmény
intézmény
Kecskeméti
KecskemétiSZC
SZCGáspár
GáspárAndrás
András
Szakgimnáziuma
SzakgimnáziumaésésSzakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez
Eza afoglalkozás
foglalkozásneked
nekedvaló
valólehet,
lehet,ha…
ha…
……érdekel,
hogy
mitől
működnek
a
gépjárérdekel, hogy mitől működnek a gépjárművek
művekelektronikai
elektronikaiberendezései,
berendezései,
……szívesen
szívesenfoglalkozol
foglalkozola atechnikai
technikaiújítáújításokkal,
sokkal,
……szívesen
szívesendolgoznál
dolgoználazazautószerelés
autószerelésegyéb
egyéb
szakembereivel
együttműködve.
szakembereivel együttműködve.

Autószerelő
Autószerelő
Képzési
Képzésiforma
forma
szakgimnázium
szakgimnázium

Képzési
Képzésiidő
idő
4 4++1 1évév

Mit
Mitkell
kelltudni
tudniazazautószerelőről?
autószerelőről?
Az
autószerelő
a
gépjárművek
Az autószerelő a gépjárművekkarbantartásával,
karbantartásával,ésésjavíjavításával
foglalkozik.
Az
esetleges
tásával foglalkozik. Az esetlegeshibák
hibákfeltárását
feltárásátmodern
modern
diagnosztikai
diagnosztikaieszközökkel
eszközökkelvégzi,
végzi,a ajavításokat
javításokatpedig
pedigelőelőírásoknak
megfelelően
hárítja
el.
Így
óvja
a
környezetet
írásoknak megfelelően hárítja el. Így óvja a környezetet
ésésügyel
ügyela abiztonságra.
biztonságra.Munkája
Munkájasorán
soránhasznál
használkéziszerkéziszerszámokat
és
számítógép
vezérelt
műszereket
számokat és számítógép vezérelt műszereketis.is.Elvégzi
Elvégzi
a aszükséges,
szükséges,rendszeres
rendszeresfelülvizsgálatokat,
felülvizsgálatokat,műszaki
műszakivizsvizsgáztatást,
gáztatást,eredetiségeredetiség-éséskörnyezetvédelmi
környezetvédelmivizsgálatot
vizsgálatotis.is.

Képzést
Képzéstindító
indítóintézmény
intézmény
Kecskeméti
KecskemétiSZC
SZCGáspár
GáspárAndrás
András
Szakgimnáziuma
SzakgimnáziumaésésSzakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez
Eza afoglalkozás
foglalkozásneked
nekedvaló
valólehet,
lehet,ha…
ha…
……azok
közé
tartozol,
akik
már
kisgyeazok közé tartozol, akik már kisgyerekkoruk
rekkorukóta
ótabütykölik
bütykölika akocsikat
kocsikatésés
szívesen
szívesentanulnál
tanulnálmég
mégtöbbet
többetazazautók
autók
működéséről,
működéséről,
……szereted
szeretedazazolyan
olyanmunkát,
munkát,melynek
melynek
elvégzéséhez
figyelemre,
elvégzéséhez figyelemre,pontosságra
pontosságraésés
a aszabályok
szabályokbetartására
betartásáravan
vanszükség,
szükség,
……van
felelősségtudatod.
van felelősségtudatod.

Bevont
(rész-szakképesítés)
Bevontelektródás
elektródáskézi
kéziívhegesztő
ívhegesztő(rész-szakképesítés)
Képzési
Képzésiforma
forma
szakiskola
szakiskola

Képzési
Képzésiidő
idő
1 1++2 2évév

Mit
Mitkell
kelltudni
tudniazazelektródás
elektródáskézi
kéziívhegesztésről?
ívhegesztésről?
Fém
alkatrészek
hegesztését
és
vágását
Fém alkatrészek hegesztését és vágásátvégzi
végzivillamos
villamosívív
illetve
illetvefémolvasztásos
fémolvasztásostechnológiával.
technológiával.AAhegesztés
hegesztéssorán
során
a amunkadarabokat
munkadarabokategyesíti.
egyesíti.AAhegesztő
hegesztőa akivitelező
kivitelezőmunmunkák
kákspecialistája,
specialistája,legyen
legyenazazegy
egyautógyári
autógyáricsarnoképület,
csarnoképület,
uszoda,
uszoda,vagy
vagyfutballstadion.
futballstadion.

Képzést
Képzéstindító
indítóintézmény
intézmény
Kecskeméti
KecskemétiSZC
SZCFazekas
FazekasIstván
István
Szakiskolája
Szakiskolája
Ez
Eza afoglalkozás
foglalkozásneked
nekedvaló
valólehet,
lehet,ha…
ha…
……szívesen
foglalkozol
fémekkel,
szívesen foglalkozol fémekkel,
……jójóa akézügyességed,
kézügyességed,képes
képesvagy
vagynagyfonagyfokú
odafigyelésre,
kú odafigyelésre,
……van
vantérlátásod,
térlátásod,amellyel
amellyelkönnyen
könnyenátlátátláthatod
a
fémszerkezetek
és
hatod a fémszerkezetek ésa agépalkatrégépalkatrészek
szekfelépítését
felépítésétésésműködését.
működését.
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Elektronikai technikus
Elektronikai technikus
Képzési forma

Képzési forma
szakgimnázium
szakgimnázium

Képzési idő
Képzési
idő
4 + 1 év
4 + 1 év

Mit kell tudni az elektronikai technikusról?
Mit
kell tudni
az elektronikai
Elektronikai
áramköröket
tervez,technikusról?
épít, javít, és
Elektronikai
áramköröket
tervez, épít,
javít,
és
teszteli
az áramkörök
működését.
Ipari
gyárteszteli az áramkörök
működését.
tórendszereket
üzemeltet,
karbantartIpari
és agyártertórendszereket
üzemeltet,
karbantart
és a tervezéshez
számítógépes
szerkesztő
programokat
vezéshezBerendezéseket
számítógépes szerkesztő
használ.
vezérlő PLCprogramokat
és mikrovehasznál.
Berendezéseket
vezérlő
PLC ésa mikrovezérlő
egységeket
programoz,
számára
számítózérlő
egységeket programoz,
számára a számítógép
mindennapos
munkaeszköz.
gép mindennapos munkaeszköz.

Eladó
Eladó

Képzési forma
Képzési forma

Képzést indító intézmény
Képzést
indító
intézmény
Kecskeméti
SZC Kandó
Kálmán Szakgimnáziuma

Kecskeméti
SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskolája
és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
Ezszeretnéd
a foglalkozás
lehet, ha…
…
tudni,neked
hogyanvaló
működnek
a digitális
… kütyük
szeretnéd
hogyanelektronikák,
működnek a digitális
és tudni,
szórakoztató
kütyük ésáramköröket
szórakoztatótervezni,
elektronikák,
... szeretnél
amelyek a legkü... lönfélébb
szeretnél ipari
áramköröket
tervezni,
amelyek a legküés háztartási
berendezéseket
vezérlik
lönfélébb ipari ésazháztartási
berendezéseket
vezérlik
… megismerkednél
ipari elektronika
új vívmányaival
megismerkednél
ipari elektronika
új vívmányaival
… te
akarsz lenni a az
következő
tanuló, aki
erősítőt vagy
… elektromos
te akarsz lenni
a következő
tanuló,
erősítőt vagy
autóhoz
vezérlést
tervezaki
és épít
autóhoz
vezérlést
tervez és épít
aelektromos
jól felszerelt
Kandós
tanműhelyekben.
a jól felszerelt Kandós tanműhelyekben.

Képzési idő
Képzési idő

Képzést indító intézmény
Képzést
indító
 Kecskeméti
SZCintézmény
Tiszakécskei

Kecskeméti
SZC Tiszakécskei
Kiss
Bálint Szakközépiskolája
Kiss Bálint Szakközépiskolája
Kecskeméti
SZC Virágh Gedeon
 Kecskeméti SZC Virágh Gedeon
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 Kecskeméti
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
SZC Gróf
Károlyi Sándor
 Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
Ezszívesen
a foglalkozás
való
lehet,
ha…
…
forogszneked
tárgyak,
áruk
között,
szívesen forogsz
tárgyak, áruk
között,
… könnyen
tudsz kapcsolatot
kialakítani
… az
könnyen
tudsz kapcsolatot kialakítani
emberekkel,
az emberekkel,
… általában
szívesen adsz-veszel, intézed
… például
általában
szívesen adsz-veszel, intézed
a bevásárlást,
például vagy,
a bevásárlást,
… kitartó
kitartó
… jól
tudszvagy,
számolni.
… jól tudsz számolni.


szakközépiskola
szakközépiskola

3 év
3 év



Mit kell tudni az eladóról?
Mit
kell
tudni
az eladóról?
A
bolti
eladó
üzletben
vagy szakboltban dolgozik alkalmazottA bolti
vagysikeres
szakboltban
dolgozik
ként.
Azeladó
áruküzletben
és termékek
eladásáért
felel;alkalmazotttájékoztatja
Az áruk
termékek
sikeres
eladásáért felel;
tájékoztatja
aként.
vásárlókat
azés
árukkal,
árakkal
kapcsolatosan.
Munkája
része
a vásárlókat
az árukkal,
árakkal
Munkája
része
továbbá
az áruk
elhelyezése,
az kapcsolatosan.
árak feltüntetése,
valamint
a
továbbá az áruk
elhelyezése, az
árak
feltüntetése, Nagy
valamint
leltározásban
és raktározásban
való
közreműködés.
hang-a
leltározásban
és raktározásban
való közreműködés.
Nagy hangsúlyt
kell fektetnie
a vásárlókkal
történő kapcsolattartásra,
súlyt azok
kell elégedetten
fektetnie a távozzanak,
vásárlókkaléstörténő
kapcsolattartásra,
hogy
szívesen
térjenek vissza.
hogy azok elégedetten távozzanak, és szívesen térjenek vissza.

Épület- és szerkezetlakatos
Épület- és szerkezetlakatos
Képzési forma
Képzési forma

Képzési idő
Képzési idő

Képzést indító intézmény
Képzést
indító intézmény


Kecskeméti SZC Gáspár András
Kecskeméti SZC Gáspár
András
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
 Kecskeméti
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
SZC Tiszakécskei
Kiss Bálint
 Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint
Szakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… otthonosan mozogsz a gépek világában, szí… vesen
otthonosan
mozogsz
a gépek
világában,való
szítervezel,
érdekel
az eszközökkel
vesen tervezel,
érdekel
az eszközökkel való
aprólékos,
kétkezi
munka,
aprólékos,
kétkezi munka,
… jó
a kézügyességed
és rajz alapján el tudsz
… készíteni
jó a kézügyességed
tárgyakat,és rajz alapján el tudsz
készíteni
tárgyakat,
… jól
tudod kezelni
a gépek, illetve a főnököd
… adta
jól tudod
kezelni
a gépek, illetve a főnököd
kereteket,
szabályokat.
adta kereteket, szabályokat.


szakközépiskola
szakközépiskola

3 év
3 év

Mit kell tudni az épület- és szerkezetlakatosról?
Mit kell tudni az épület- és szerkezetlakatosról?
Az épület- és szerkezetlakatos megtervezi, legyártja,
Az épületés szerkezetlakatos
valamint
beszereli
az épületek ésmegtervezi,
szerkezetek legyártja,
eltérő lavalamint beszereli
az épületek
szerkezetek eltérő
lakatostermékeit,
például
házak és
tetőszerkezetét,
irodák
katostermékeit,
például
házak
tetőszerkezetét,
irodák
lépcsőit,
korlátait
valamint
telkek
kerítéseit. Munkálépcsőit,
korlátait
valamint
telkekberendezéseket
kerítéseit. Munkájának
része,
hogy az
alkalmazott
karjának része,
hogy az alkalmazott
karbantartja,
meghibásodásuk
eseténberendezéseket
azokat megjavítja,
bantartja,beszerzi
meghibásodásuk
azokat megjavítja,
valamint
a szükségesesetén
anyagokat.
valamint beszerzi a szükséges anyagokat.

Faipari technikus
Faipari technikus
Képzési forma
Képzési forma
szakgimnázium
szakgimnázium

Képzési idő
Képzési
idő
4 + 1 év
4 + 1 év

Mit kell tudni a faipari technikusról?
Mit kell tudni a faipari technikusról?
Ismeri a faipari tevékenységeket a farönk megmunkálásától
a faipari
tevékenységeket
a farönk
megmunkálásától
aIsmeri
sorozatban
készített
bútorok gyártási
technológiáival
bezáa sorozatban
bútorokminden
gyártási
technológiáival
bezárólag.
Elvégzikészített
a bútorgyártás
lépését
a számítógépes
rólag. Elvégzi a bútorgyártás
minden lépését a számítógépes
formatervezéstől
a munkafolyamat-irányításon
át a készterformatervezéstől
a munkafolyamat-irányításon
a késztermék
értékesítéséig.
A bútorokon kívül ajtókat,átablakokat,
mék értékesítéséig.
A bútorokon
kívül
ajtókat,
ablakokat,
beépített
bútorokat, lépcsőket
gyárt,
helyszíni
szerelést,
bebeépített
bútorokat,
gyárt, helyszíni
szerelést, beépítési
munkákat
is lépcsőket
végez. Munkájához
kéziszerszámokat,
építési munkákat
is végez.
Munkájához
elektromos
kisgépeket
és telepített
gépeketkéziszerszámokat,
is használ, beleelektromos
kisgépeket
és telepített
gépeket is használ, beleértve
a faipari
CNC gépeket
is.
értve a faipari CNC gépeket is.

Képzést indító intézmény
Képzést
indító
intézmény
Kecskeméti
SZC Kandó
Kálmán

Kecskeméti SZC Kandó
Kálmán
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szeretnél alkotni, tervezni,
szeretnél
tervezni,
… érdekel
az,alkotni,
hogy miként
lehet faipari
… gyártási
érdekel az,
hogy miként
lehet faipari
folyamatokat
önállóan,
vagy
gyártási folyamatokat
önállóan, vagy
mérnöki
segítséggel irányítani,
mérnöki
irányítani,
… jól
tudsz segítséggel
szerszámokkal,
eszközökkel,
… gépekkel
jól tudsz bánni,
szerszámokkal, eszközökkel,
gépekkel
bánni,
… van
térlátásod.
… van térlátásod.
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Szakmai ismertetők
Festő, mázoló és tapétázó
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a festő, mázoló és tapétázóról?
Fő feladata a helyiségek falainak, nyílászáróinak, az
épületek külső burkolatának széppé varázslása a felületek diagnosztizálásától a csiszoláson át a festésig.
Ismernie kell a különböző festési technikákat (díszítőfestés, tapétázás, műmárványozás stb.). Egy jó festő ismeri és használja a kézi és gépi festési technológiákat, követi a lakberendezési trendeket.

Festő

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
…
…
…
…

van szépérzéked,
jó az állóképességed,
érdekelnek a színek, formák,
szívesen teszed otthonná az elkészült házakat/lakásokat tehetségeddel,
… nyitott vagy a technológiai újítások folyamatos elsajátítására.

(Képző- és iparművészeti ágazat)

Képzési forma

Képzési idő

szakgimnázium

4 + 1 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a festőről?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A képzőművészek esztétikai vagy kereskedelmi értékkel bíró műalkotásokat hoznak létre. A festő tanulmányokat, vázlatokat készít festéshez. Olaj- és temperafestményt, valamint pasztellképet alkot; fejleszti
saját festői formanyelvét (szénrajz, pasztell); ismeri
és használja a klasszikus festészeti technikákat (olaj,
akril).

…
…
…
…

kreatív vagy,
érdekel a festészeti alkotómunka,
szeretnél festészettel komolyabban foglalkozni,
szeretnél a művészeti felsőoktatásban továbbtanulni.

Finommechanikai műszerész
Képzési forma
szakközépiskola
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Képzési idő
3 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a finommechanikai műszerészről?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A finommechanikai műszerész kifinomult, egészen apró alkatrészeket tartalmazó szerkezeteket készít és javít. Felderíti
a hibás berendezések működési zavarait és a hibát elhárítja.
A gépészet mellet ért az alapvető elektronikai- és pneumatikai hibák elhárításához is. Jellemzően egy erre szakosodott
vállalkozásnál, vagy egy gépipari vállalatnál dolgozik.

… szeretsz mechanikus szerkezeteket szerelni, javítani,
… érdekel az, mi, hogyan működik, vagy
ha meghibásodik, hogyan lehet azt szakszerűen megjavítani,
… rendelkezel műszaki érdeklődéssel és
kézügyességgel,
… precízen dolgozol.

Fodrász
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a fodrászról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A fodrász feladata, hogy vendégének elkészítse az általa
megálmodott frizurát. Munkája során fontos szempont a bizalom megszerzése, a frizura általi önbizalom növelése, a jó
érzés kialakítása. Tevékenységei közé tartozik többek között
a hajvágás, hajformázási technikák használata és gyönyörű
kontyok, frizurák készítése. Képes a frizurával, hajszínnel,
haj- és fejbőrápolással kapcsolatos tanácsadásra is. A fodrász dolgozhat alkalmazottként, vagy kisvállalkozóként üzemeltetheti saját szalonját is.

… szeretsz emberekkel foglalkozni,
… érdeklődsz a korszerű és szép hajviseletek iránt,
… érdekelnek a folyton változó frizuratrendek,
… nyitott vagy az új fodrászati eljárások és
megoldások iránt.

Fotográfus és fotótermék kereskedő
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a fotográfus és fotótermék kereskedőről?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A fotográfus hagyományos és digitális technikával fényképés mozgóképfelvételeket készít, amelyek lehetnek személyi felvételek, arcképek, tárgy- és épületfotók, riportképek,
reprodukciók, táj- és városképek, légi felvételek, vagy akár
divat- és reklámfotók. Kiválasztja a felvételhez szükséges eszközöket és anyagokat, kialakítja a megfelelő helyszínt. Emellett a fototechnikai eszközök értékesítésével is foglalkozik.

… fogékony vagy a környező világra,
… szereted a szépet, a szokatlant, a kitűnőt,
… érdekelnek a megvalósítás technikai
eszközei: a kamera és a számítógép,
… szereted a természetben és műteremben
történő fotózást egyaránt.

Gazdasági informatikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év (5 + 1 év
kéttannyelvű képzésben)

Mit kell tudni a gazdasági informatikusról?
A gazdasági informatikus információkat gyűjt gazdasági, statisztikai, számviteli területről. Javítja az operációs rendszert
és a programok hibáit. Beállítja a jogosultságszinteket. Gondoskodik a vírusvédelemről. A munkatársakat segíti számítógépek, szoftverek használatában. Kis- és közepes vállalkozásoknál hálózatot tervez és telepít. A szoftverek telepítése és
üzemeltetése is az ő feladata.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szereted az informatikát,
… szívesen foglalkozol informatikai hardverekkel és szoftverekkel,
… érdeklődsz a technika világa iránt,
nyitott vagy a technikai újdonságokra,
újításokra.

Gépgyártás-technológiai technikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a gépgyártás-technológiai technikusról?
A gépgyártás-technológiai technikus a gépészmérnök közvetlen segítője, az összekötő kapocs a tervezés és a gyártási folyamatok között. Tud műszaki rajzot készíteni és értelmezni, ismeri az AutoCAD-del történő tervezést, valamint a CNC gépek
programozását és kezelését. Fontos szakterülete a gépészeti
szerelés, karbantartás és hibaelhárítás is. Önállóan, vagy mérnöki irányítással vesz részt gépalkatrészek technológiai tervezésében és gyártásában.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel a számítógép és az, hogy miként
lehet annak segítségével gépelemeket
tervezni,
… érdekel a gépészeti szerelés,
… jó a kézügyességed,
… jó a megfigyelő képességed,
… jól tudsz eszközökkel, szerszámokkal
bánni; pontos, precíz munkát végezni.
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Szakmai ismertetők
Gépi forgácsoló
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Mit kell tudni a gépi forgácsolóról?

Képzést indító intézmény
• Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint
Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A gépi forgácsoló fémeket munkál meg különböző típusú
esztergagépekkel. Esztergályos, marós, és köszörűs szakember, aki a hagyományos gépek kezelése mellett ismeri a CNC
programozást és a legkorszerűbb CNC vezérlésű berendezések
kezelését is. Feladata a gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, forgácsoló gépeken történő elkészítése műhelyrajz
alapján. Jellemzően egy gépipari vállalkozásnál vagy vállalatnál dolgozik.

… műszaki érdeklődésű vagy,
… érdekel a számítógép, szeretnél programokat írni,
… van kézügyességed, és pontosan dolgozol,
… szeretnél korszerű CNC gépeket kezelni,
fontos berendezések szerkezeti elemeit
elkészíteni,
… jól tudsz eszközökkel, szerszámokkal
bánni; pontos, precíz munkát végezni.

Gépjármű mechatronikus
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a gépjármű mechatronikusról?
A gépjármű mechatronikus a gépjárművek sorozatgyártásában a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi
feladatait. Munkája során a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja, vagy megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre. Képes egy javító műhelyben felmerülő
feladatok elvégzésére is.
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Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel az autóval való sokrétű foglalatosság,
… szereted a technikai kihívásokat, a német precizitást, a pontos munkavégzést,
… szívesen alkalmazod a korszerű technológiákat,
… szereted a csapatmunkát.

Grafikus

(Képző- és iparművészeti ágazat)

Képzési forma

Képzési idő

szakgimnázium

4 + 1 év

Mit kell tudni a grafikusról?
A grafikus egyedi, sokszorosított grafikai lapokat készít (linómetszet, rézkarc, litográfia), digitalizált képet dolgoz fel,
nyomdai technikát alkalmaz, cégarculatok, kiadványok, magazinok, prospektusok, plakátok grafikai tervét készíti el. A
grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyvés lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... kreatív vagy,
... szeretsz számítógépen dolgozni,
... szeretnél logót, vagy színházi plakátot
tervezni,
... szeretnéd elkészíteni egy cég arculattervét.

Gyakorló ápoló
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év vagy (5+1 év
nyelvi előkészítő képzésben)

Mit kell tudni a kórházi ápolóról?
A kórházi ápolónak nagy szerepe van az egészségügyi ellátásban: kórházak különböző osztályain végzi az ott fekvő betegek
ápolását és gondozását. A fizikai gondoskodáson kívül, feladata a betegek lelki támogatása is. Folyamatos megfigyelés alatt
tartja a pácienseket, megvizsgálja őket, szükség esetén életmentést végez.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel az egészségügy világa, a betegápolás,
... szívesen találkozol másokkal, hallgatod
meg problémáikat és segítesz ezek megoldásában,
... szeretnél másokat segíti,
... elfogadással állsz másokhoz és problémáikhoz.

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a csecsemő- és gyermekápolóról?
A csecsemő- és gyermekápoló a kórházak személyzetének nagyon fontos tagja. Feladata a koraszülöttek, az újszülöttek és a
beteg csecsemők, gyerekek ápolása és gondozása. A kicsik testi
és lelki fejlődését egyaránt figyelemmel kell kísérnie, és biztosítania kell az ehhez szükséges feltételeket.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szereted a kisgyermekeket, érdekel fejlődésük és egészségük,
... szívesen vagy emberek között,
kíváncsi vagy problémáikra, és segítesz
nekik ezek megoldásában,
... érdeklődsz az emberi test működése
iránt.

Gyakorló mentőápoló
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a mentőápolóról?
A mentőápoló rendkívül felelősségteljes munkát végez az
egészségügyben, ezen belül is a sürgősségi betegellátásban.
Munkájának végzése során mentőtiszt vagy orvos adja ki számára az utasításokat, amelyekhez szigorúan tartania kell magát. Kulcsszerepet vállal a sérültek mentésében, szállításában
és ellátásában. Munkájának része a baleseti helyszín biztosítása, a betegmegfigyelés és a betegvizsgálat, sőt, szükség esetén
életmentési feladatokat is végrehajthat.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel az egészségügy, a betegellátás,
... örömmel nyújtasz segítséget másoknak,
... kedveled az olyan feladatokat, amelyek
során jól bevált, logikus megoldásokat
alkalmazhatsz,
... nem jelent számodra problémát a határidők és szabályok betartása.
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Szakmai ismertetők
Gyógymasszőr
Képzési forma

Képzési idő

szakgimnázium

4 + 1 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a gyógymasszőrről?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A gyógymasszőr feladata a hozzá forduló
páciensek masszírozása, ezzel segíti őket
abban, hogy izmaik ellazuljanak, ízületeik
helyesen működjenek, ezáltal fájdalmuk
csökkenjen vagy megszűnjön. Vezethet
saját vállalkozást, vagy dolgozhat egy intézmény, sportlétesítmény, wellness központ alkalmazottjaként is.

… szereted használni kezeid, karjaid izmait,
... érdekel az emberi test izomzata, csontozata és ezek
működése,
... szívesen vagy emberek társaságában,
... szeretsz csendes, jó illatú, tiszta környezetben tartózkodni,
... jó érzéssel tölt el, ha valakinek segíthetsz jobban érezni
magát.

Hegesztő
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a hegesztőről?
A hegesztő szakember különféle fémdarabokat, gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket rögzít egymáshoz különböző hegesztési technikák alkalmazásával. A hegesztő a kivitelező munkák
specialistája, legyen az egy autógyári csarnoképület, uszoda,
vagy futballstadion. Egy jó hegesztő ért mind a négy hegesztési
eljáráshoz, kezelhet akár hegesztő robotokat is. A legnagyobb
hiányszakma egész Európában.
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Képzést indító intézmény
• Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint
Szakközépiskolája
• Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... rendelkezel műszaki érdeklődéssel,
... jó a térlátásod és a kézügyességed,
… szeretsz fémekkel foglalkozni, gépeket és
eszközöket használni,
... jó megfigyelő képességed, kitartásod,
türelmed és biztos kezed van.

Idegenvezető
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő

Képzést indító intézmény

4 + 1 év (5 + 1 év
kéttannyelvű képzésben)

Mit kell tudni az idegenvezetőről?

Kecskeméti SZC Széchenyi István
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Az idegenvezető megismerteti a turistákat az ország idegenforgalmi, kulturális, történelmi és művészeti értékeivel, nevezetességeivel. Egy csoportot, társaságot vagy magánszemélyeket vezet és elmondja nekik, hogy mit érdemes tudni
egy-egy területtel, várossal, vagy akár országgal kapcsolatban. Dolgozhat hazánkban, vagy akár külföldre is kísérhet
ügyfeleket. Lehet egy utazási iroda, szálloda vagy más turisztikai vállalkozás alkalmazottja, valamint munkáját végezheti
vállalkozóként.

... szereted az idegen nyelveket, nyitott
vagy más emberek és kultúrák iránt,
… jól tudsz szervezni, érdekesen tudsz
elmesélni történelmi tényeket,
eseményeket,
... szeretsz másokat irányítani, és fontos
neked, hogy turistáknak vagy más
ügyfeleknek segíteni tudj.

Ipari gépész
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Mit kell tudni az ipari gépészről?

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása és az üzemszerű
működésük biztosítása. E munkák keretében foglalkozik alkatrészek felújításával, valamint szerelési feladatok és beüzemelési tevékenységek végzésével.

… érdekelnek az iparban használt gépek működési elvei,
… szívesen dolgoznál nagyvállalatoknál, gyárakban,
… szeretsz másokkal együttműködve dolgozni,
… nem riadsz vissza műszerek, digitális és analóg
mérőeszközök használatától,
… érdekelnek az új technikai vívmányok.

Irodai titkár
Képzési forma

Képzési idő

szakgimnázium

4 + 1 év

Mit kell tudni az irodai titkárról?

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC
Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Az irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési,
gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői
és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó,
irányító munkáját.

… kedveled a számítógéppel végzett munkát,
... jól szervezed meg a különböző feladatok
megoldását,
... szívesen segítesz másoknak problémáik
megoldásában,
... mindig betartod a határidőket.

Járműfényező
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Mit kell tudni a járműfényezőről?
A járműfényező feladata a gépjárművek karosszériájának javítása és felületkezelése, fényezése. Előkészítő, polírozó, festő, díszítő fényezést is elvégez. Szeret a színekkel, festékekkel
dolgozni, kreativitását megmutathatja minden kisebb-nagyobb autókozmetikai feladatban. A járműfényező képes önállóan dolgozni a saját műhelyében, de lehetősége van autógyárakban, vállalkozóknál is megmutatni tehetségét.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel a karosszériák szebbé tétele,
díszítése, festése,
… kreatív vagy,
… képes vagy a gyors döntéshozatalra,
… felelősségteljesen végzed a munkád,
… megbízható vagy.
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Tudtad?
I

ndiana Jones és a Star Wars filmek Han Solojának
megformálója, Harrison Ford évekig nem tudott
áttörni színészként, és csak kisebb szerepeket kapott színházakban, sorozatokban. Így, hogy eltartsa a családját kitanulta az asztalosi mesterséget és
egy ideig ebből élt. Egyszer George Lucas irodájába készített új bútort és megemlítette neki, hogy
egyébként ő színész, s így jutott el a Csillagok háborúja castingjára. A többi pedig már történelem.

A

z Igazság Ligája, az Acélember, az Érkezés
és az Éjszaka a múzeumban sztárja, Amy
Adams sok hollywoodi hírességhez hasonlóan pincérnőként kezdte a pályafutását. Az
ötszörös Oscar-jelölt színésznő 18 évesen az
egyik étteremlánc alkalmazottjaként az ott
kapott béréből fizette a kollégiumot és a főiskolai tanulmányait.

A

népszerű amerikai rapper, a Grammy-díjas Kanye West sem rögtön a színpadon
kezdte a hivatását, hanem eladóként tevékenykedett egy ruhaüzletben. Miután a polgári foglalkozásában megállta a helyét, ezért
meredeken ívelt felfelé a karrierje és végül
már nem csak eladóként, hanem üzletvezető
menedzserként dolgozott a Gap ruhaüzletben. A sikerein felbuzdulva döntött úgy, hogy
más területen is kipróbálja tehetségét, s végül
így lett eladóból előadóművész.
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S

zabó Győzőt láttuk már szédületesen táncolni,
nagyszerű színész és remekül is énekel, de hogy a
játékokhoz is ért, azt senki se gondolná róla. Eredeti
szakmája ugyanis játékkészítő-grafikus. „Mindig is nagyon érdekelt a rajz, ezért jelentkeztem a képzőművészeti szakközépbe, ahol játék- és rajzfilmkészítő–
grafikus szakon végeztem. Bár inkább rajzfilmekkel
szerettem volna foglalkozni, az iskola a játékkészítésre helyezte a hangsúlyt, így a középiskola végére egy egész játékarzenált készítettem, a párnabáboktól a táblás játékokig, a logikai játékokon
keresztül a fából készült bábokig”.

D

olgozott útépítőként, öntött gyertyákat, volt villanyszerelő, bányász, sőt szobafestő is: a Megasztárban megismert Gáspár Laci feltehetően sosem gondolt arra, hogy
az ország egyik legnagyobb kereskedelmi csatornáján
vezethet majd műsort, mindezt ünnepelt sztárként, valamint évek óta az egyik mentora lehet a népszerű televíziós tehetségkutató műsornak, az X-Faktornak. A
többek között VIVA Comet-díjjal és Fonogram-díjjal is
elismert énekes szerepelt A Dalban és A nagy duett
második évadában, a Sztárban Sztár harmadik évadát pedig meg is nyerte, így ő lett 2015-ben „Magyarország legsokoldalúbb előadója”.

A

többek között Fonogram-díjjal is elismert előadóművész,
Nótár Mary a Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskolájában végzett
csecsemő- és gyermekgondozó szakon. Az énekesnő szinte
minden családtagja játszott valamilyen hangszeren, ebből kifolyólag kevés az a hangszer, amelyet Mary ne tudna megszólaltatni. 2001-ben egy tehetségkutatón fedezték fel és lemezszerződést ajánlottak neki, így jelent meg első szólólemeze, a
Hajnalcsillag. 2013-ban szerepelt a TV2 Sztárban Sztár című
műsorában, ahol a 3. helyet szerezte meg, 2014-ben pedig a
Nagy Duett című show-műsorban – Fekete Lacival karöltve
–a 4. helyen végzett.
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Szakmai ismertetők
Járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonó
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonóról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Ennek a szakmának a mestere a gépjárművek karosszériáinak felületkezelését, ipari rendszerű fényezését látja el.
Munkája során a legújabb technológiák alkalmazásával éri
el a szebbnél szebb karosszériák előállítását, javítását, karbantartását. Munkája az alapozás előkészítésével kezdődik,
a felületbevonással és polírozással folytatódik, majd az utómunkálatokkal zárul.

… szereted az autókat,
… professzionális eszközökkel és technológiákkal szeretnél dolgozni,
… precíz vagy és megbízható,
… nyitott vagy a technikai kihívásokra.

Karosszérialakatos
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a karosszérialakatosról?
A karosszérialakatos feladata a személygépkocsik, tehergépkocsik, autóbuszok, pótkocsik alvázainak, karosszériaelemeinek javítása vagy pótló elemeinek elkészítése és illesztése, a
javított karosszériák fényezésre történő előkészítése. Munkája
nagy részét a karambolos, és korrodált karosszériájú járművek javítása teszi ki. A javítás során használ húzatópadot, speciális szerszámokat, mérőeszközöket. Tevékenységét a precizitás, a szakértelem és a pontosság jellemzi.
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Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… meglátod a szépséget vagy a kihívást
valami új iránt minden autóban,
... képes vagy az autószerelés egyéb szakembereivel együttműködve dolgozni,
… szereted a szakmai kihívásokat és nyitott
vagy a folyamatos technikai fejlődéssel
lépést tartani.

Kárpitos
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Mit kell tudni a kárpitosról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A kárpitos feladata, hogy kemény felületeket kipárnázzon, díszítsen és szövettel vonjon be. Munkája jellemző feladatai az
ülő- és fekvőbútorok készítése, javítása, felújítása. Ráképzéssel
a járművek utastereinek funkcionális és díszítő kárpitozását
is végezheti. A szakma jellemzője a változatos munkahely, az
ötletességet, ügyességet igénylő tevékenység és a jó kereseti
lehetőség.

Kerámiaműves

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

…
…
…
…
…

szereted a szép dolgokat,
jó a kézügyességed,
kreatív vagy,
kedveled a szabást és varrást,
szeretsz az embereknek maradandó szépséget alkotni,
… szívesen ismerkedsz meg új szerszámokkal,
eszközökkel, technikákkal, anyagokkal.

(Képző- és iparművészeti ágazat)

Képzési forma

Képzési idő

szakgimnázium

4 + 1 év

Mit kell tudni a kerámiaművesről?
A keramikus agyagból vagy gipszből készít használati és
dísztárgyakat. Gépi- vagy lábhajtású korongon tárgyat készít, agyaglapokból edényt, plasztikát épít, reliefet, plasztikát
mintáz; a kerámia tárgyakat mázazza, égeti, vagy díszíti sík
vagy plasztikus díszítéssel. A munkadarabok elkészítése fokozott precizitást és figyelmet igényel különösen akkor, ha
megrendelésre készít egyedi tárgyakat.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… kreatív vagy,
…szereted az agyagot és égetésének illatát,
... szeretnél agyagból dísz- és használati tárgyakat készíteni,
… tetszenek az épületkerámiák,
... szívesen végzel olyan tevékenységet,
amelynek során megmutathatod személyiségedet.

Kereskedő
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év (5 + 1 év
kéttannyelvű képzésben)

Mit kell tudni a kereskedőről?
Feladata a kereskedelmi egység szabályszerű működésének
biztosítása. A kereskedő biztosítja a működéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket. Ő végzi az árukészlet megrendelését. Gondoskodik a munkabeosztásról, megszervezi az üzletmenetet. Kiválasztja és kialakítja az üzlethelyiséget. Részt vesz
az arculat kialakításában is. Folyamatosan figyelemmel kíséri
és elemzi az aktuális piaci helyzetet.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... szeretsz szervezni,
... érdeklődsz az üzleti tevékenységek iránt,
... mozgalmas mindennapokra vágysz,
... határozott, magabiztos személyiség vagy,
... jól kommunikálsz,
... szívesen tanulsz idegen nyelvet.

Kiadványszerkesztő technikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a kiadványszerkesztő technikusról?
A kiadványszerkesztő munkája rendkívül változatos. Feladatai közé tartozik az összes nyomtatott anyag szerkesztése és
tervezése, fényképekkel történő digitális animációk készítése.
Rajzolóprogramok segítségével plakátokat, szórólapokat, meghívókat tervez és készít. Mindezen munkatevékenységeket a
legkorszerűbb szoftverek segítségével végzi. A végzett szakemberek elsősorban fotóstúdiókban, nyomdákban, irodai jellegű
munkahelyeken keresettek.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… vonz a nyomtatott média világa,
… kreatív vagy,
… érdeklődsz a korszerű informatikai szoftverek iránt,
… elég kitartó vagy az ismeretek elsajátításához,
… nyitott vagy az új eljárások és megoldások
valamint a technika vívmányai iránt.
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Szakmai ismertetők
Kisgyermekgondozó-nevelő
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a kisgyermekgondozó–nevelőről?
A kisgyermekgondozó–nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért. Empátiával fordul a gyermekekhez
és családjaikhoz, hitelesen közvetíti a családok felé a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos ismereteit. Biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... szereted a kicsi gyerekeket,
… nyugodt, derűs, vidám egyéniség vagy,
... jól kommunikálsz,
… empatikus egyéniség vagy,
... jó szervezőképességed van,
… könnyen felismered, mit szeretne a másik.

Kozmetikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a kozmetikusról?
A kozmetikus fő feladata a bőr működésének szabályozása, a
bőr károsodásának kezelése és megelőzése. Az egészséges arc
és test ápolásával, manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel, speciális arc-és
testkezeléssel és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.
Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.
Képes az arcápolással, otthoni bőrápolással, kozmetikai termékekkel kapcsolatos tanácsadásra is.
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Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… ha fogékony vagy a szép megjelenésre,
… érdeklődsz a korszerű kozmetikumok iránt
… érdekelnek a bőröd öregedését gátló
eljárások,
… nyitott vagy az új eljárások és megoldások,
valamint a kémia adta lehetőségek iránt.

Kőműves
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a kőművesről?
A kőműves feladata maradandó épületek, építmények létrehozása. Munkája összetett: alapot ás, falaz, vakol, burkol. A
kőműves épületek falszerkezeteit és falidomait, válaszfalakat,
beton- és vasbetonszerkezeteket, kéményeket, szellőzőket és
csatornákat épít, esetenként javít. Ezentúl a vakolás és felületkezelés is feladata. Jellemzően alkalmazottként dolgozik egy
építőipari cégnél, de vezetheti saját vállalkozását is.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szeretsz valami maradandót létrehozni,
… érdekelnek az építési munkálatok,
... van kézügyességed, és jó erőben is vagy
… szívesen sajátítod el technológiai újdonságokat az építészetben,
… szereted a kihívásokat,
… nyitott vagy az emberek felé.

Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozóról?
A könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó feladata különböző
könyvek kötése gépek segítségével és kézzel, illetve plakátok,
nyomtatványok, újságok, folyóiratok, dolgozatok, diplomamunkák kötése, régi könyvek restaurálása, fényképalbumok,
díszdobozok, díszoklevelek stb. készítése. Üzemelteti, karbantartja a könyvkötéshez és nyomtatvány-feldolgozáshoz használt eszközöket, gépeket.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… türelmes és kitartó vagy,
… kreatív vagy,
... jó a kézügyességed,
… szívesen dolgozol a papírok világában,
… nemcsak a könyvek érdekelnek, hanem
az előállításukhoz szükséges berendezések,
gépek is,
… nyitott vagy az új technikák és anyagok
iránt.

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelőről?
A fűtési rendszerek és a gázvezetékek kiépítését, üzembe helyezését és karbantartását végző szakember. Feladatai közé tartozik a csőhálózatok kiépítése mellett a gázkészülékek biztonságos javítása is. A beszerelés teljes munkafolyamatát elvégzi: a
tervezéstől a kivitelezésig

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szeretsz különböző csővezetékekkel, berendezésekkel foglalatoskodni,
… pontosan, precízen dolgozol,
… jó a kézügyességed,
… szívesen ismerkedsz meg a legújabb technikákkal.

Közszolgálati ügyintéző
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a közszolgálati ügyintézőről?
A közszolgálati ügyintéző szakképesítés a rendészet, a honvédelem és a közszolgálat szakmacsoportba tartozik, így számos
közszolgálati intézménynél nyílik lehetősége az elhelyezkedésre. Ügyfélszolgálati feladatokat végez a kormányhivatalokban,
önkormányzatoknál. Az adóhatóságnál részt vesz az ellenőrzések előkészítésében és lebonyolításában, míg a gazdálkodó
szerveknél a hatóságokkal történő kapcsolattartást intézi. Közszolgálati jogviszonyban áll.

Képzést indító intézmény
• Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Kecskeméti SZC Virágh Gedeon
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… ha nem rettent el az adminisztratív munka
… szeretsz emberekkel foglalkozni,
… szereted a törvényességet, a rendet és a
fegyelmet.,
… jól tudsz másokkal kapcsolatot teremteni,
türelmes vagy,
... érdekel a rendészeti pálya.
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Szakmai ismertetők
Lakástextil-készítő
Képzési forma
szakiskola

(rész-szakképesítés)

Képzési idő

Képzést indító intézmény

1 + 2 év

Kecskeméti SZC Fazekas István
Szakiskolája

Mit kell tudni a lakástextil-készítő szakmáról?
A lakástextil-készítő feladata lakástextil termék szabásmintáinak elkészítése, szabása, készítése, javítása. Méretet vesz
a lakástextil termékek készítéséhez, ismeri a lakástextíliák
fajtáit, kellékeit, díszítő lehetőségeit. Ruhaipari gépeket és
vasaló berendezéseket használ a kiszabott alkatrészek összeállításához és elvégzi a szükséges korrekciókat: például szakadások, záródások javítását.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… jó a kézügyességed,
… kreatív vagy,
… szeretsz szabni-varrni,
… érdekel a lakásdíszítés, dekorálás.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év (5 + 1 év
kéttannyelvű képzésben)

Mit kell tudni a logisztikai és szállítmányozási ügyintézőről?
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai
tevékenységek szervezése és a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása. Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, megtervezi az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.
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Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szereted az emberekkel való kapcsolatteremtést,
... jó a problémamegoldó- és szervezőképességed,
... érdekel az adatbáziskezelés,
... jól tűröd a stresszt.

Magasépítő technikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő

Képzést indító intézmény

4 + 1 év

Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a magasépítő technikusról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A magasépítő technikus önállóan vagy mérnöki irányítással
dolgozik. Megtervezi az épületeket, elvégzi az építés műszaki előkészítését. Az épületek kivitelezésével, üzemeltetésével,
fenntartásával és felújításával kapcsolatos műszaki feladatok is
a tevékenységei közé tartoznak. Ellenőrzi a baleset-, munka- és
környezetvédelmi előírások betartását, részt vesz a kész építmény megrendelőnek történő átadásán. Építkezéseken műszaki
vezetőként dolgozhat.

Mechatronikai technikus
Képzési forma
szakgimnázium

… műszaki érdeklődésű vagy,
... jó a térlátásod,
.... érdekel az építészet,
… szívesen tervezel, rajzolsz,
… érdekel a számítógépes tervezés,
… tudsz önállóan dönteni,
... jó a szervezőkészséged.

Kiemelt vállalati ösztöndíjjal
támogatott szakképesítés

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a mechatronikai technikusról?
A mechatronikai technikus egy személyben gépész, elektronikai
és számítógépes irányítástechnikai szakember. Önállóan vagy
mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. Rábízzák a
gyártások során fellépő meghibásodások kijavítását is. Munkája rendkívül változatos, megbecsült szakember a nagyvállalatoknál.

Képzést indító intézmény
• Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
• Kecskeméti SZC Virágh Gedeon
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... érdekel a számítástechnika, az elektronika,
a gépészeti szereléstechnika és az automatizálás,
... jó műszaki érzékkel, kézügyességgel rendelkezel,
... logikusan gondolkodsz, átlátod az összefüggéseket.

Mechatronikus-karbantartó
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a mechatronikus-karbantartó szakmáról?
A mechatronikus-karbantartó automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és
karbantartásában vesz részt. Villamos, pneumatikus és hidraulikus vezérléseket épít fel és ellenőriz. Informatikai eszközöket használ, mechatronikai berendezéseket és robotokat
programoz.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel, hogyan dolgoznak az ipari robotok, hogyan lehet őket programozni,
... érdekel a vezérléstechnika és a PLC programozás,
... műszaki érdeklődésű vagy.

Mezőgazdasági gépész
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a mezőgazdasági gépészről?
Feladata a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek,
betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése,
beállítása. Karbantartja, üzemelteti a mezőgazdasági erő- és
munkagépeket, gépészeti berendezéseket, elhárítja ezek üzemzavarait, közreműködik megjavításukban. Ismeri a különböző
növénykultúrák termesztésével, művelésével, a földterületek
gazdaságos művelésével kapcsolatos tudnivalókat.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Tiszakécskei
Kiss Bálint Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel a mezőgazdaság,
... vonz a gépek üzemeltetése, kezelése,
... kitartó vagy, felelősséggel tudsz dolgozni,
... jó műszaki érzéked van.
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Szakmai ismertetők
Mezőgazdasági munkás
Képzési forma
szakiskola

(rész-szakképesítés)

Képzési idő

Képzést indító intézmény

1+2 év

Kecskeméti SZC Fazekas István
Szakiskolája

Mit kell tudni a mezőgazdasági munkásról?
A növények termesztésével foglalkozik. Feladata a talaj előkészítése, a magok elvetése, a palánták cserepezése, a palántázás,
a növények gondozása. Egészen a betakarításig szemmel követi a zöldségnövények, a gyümölcsök, sőt még a szőlő fejlődési
szintjeit is, minden hozzá tartozó munkálattal. Foglalkozik az
állatok gondozásával.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel a mezőgazdaság,
... vonz a gépek üzemeltetése, kezelése,
... kitartó vagy, felelősséggel tudsz dolgozni,
... jó műszaki érzéked van.

Motorkerékpár-szerelő
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a motorkerékpár-szerelőről?
A motorkerékpár-szerelő a motorkerékpárokkal kapcsolatos,
szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat végzi.
Szerelési és javítási munkáján kívül ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik. Karbantartási feladatokat végez.
Tanácsokkal látja el az érdeklődőket. Feladata a diagnosztikai
műszerek és készülékek, valamint a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is.
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Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szenvedélyed a motorod és a bicajod,
… szívesen kísérletezel újabb szétszedési
majd összerakási technikákkal,
… szívesen dolgozol precízen és biztonságosan
… szeretsz kapcsolatot tartani az ügyfelekkel,
felmérni a problémákat.

Műszaki informatikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a műszaki informatikus szakmáról?
Feladata az informatikai alkalmazások működésének biztosítása, hálózati rendszerek megvalósítása és működtetése,
számítógépes mérőrendszerek kialakítása, mérésadatgyűjtő
berendezések telepítése, üzemeltetése, automatikus rendszerek folyamatainak felügyelete, ellenőrzése. Ő felel a vállalati
informatikai rendszer elemeinek összehangolt működéséért.
Mindehhez elektronikai, digitális technikai, irányítástechnikai, hálózatkezelési és műszaki programozási (PLC, mikrovezérlők) ismeretekkel rendelkezik.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... érdekel az informatika világa,
... szeretnéd egy vállalat informatikai rendszerét megtervezni, telepíteni, felügyelni.
... szeretnél hardverelemeket tervezni és
programozni.

Női szabó
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a női szabóról?
A női szabó divatosnál divatosabb ruhákat tervez, modellez,
szerkeszt és varr. Elkészít bármilyen női ruházati terméket a
toptól a szoknyán át a blézerig, mindezt saját alkatra, vagy tetszőleges megrendelői igényre. Munkáját számítógépes tervezőprogramok is segítik. A női szabó a lakást is feldobja, függönyök,
takarók, terítők elkészítése sem okoz problémát számára.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... szeretsz rajzolni, tervezni (akár számítógéppel is!),
... jó a kézügyességed, és szeretnél szép alapanyagból valami igazán menőt alkotni,
... elvarázsol a divat világa, és nem költenél
vagyonokat saját ruhatárad kialakítására.

Nyomdaipari technikus
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a nyomdaipari technikusról?
A nyomdaipari technikus faladata igen sokrétű. A nyomdaipari gépek előkészítésén és karbantartásán kívül előkészíti és figyelemmel kíséri a nyomtatás teljes fázisát. Előkészíti a nyomathordozókat, biztosítja a nyomtatáshoz szükséges festéket,
ismeri és alkalmazza a legújabb nyomtatási eljárásokat, részt
vesz a nyomdaipari termékek előállításában a tervezéstől a kivitelezésig.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… precíz és igényes vagy,
... műszaki érdeklődésű vagy,
… érdekel a nyomda világa,
… szívesen dolgozol csapatban,
… nyitott vagy az újdonságok, technikai vívmányok világa felé,
… hosszú távon is sikeres szakmát szeretnél.

Pénzügyi–számviteli ügyintéző
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni a pénzügyi–számviteli ügyintézőről?
A pénzügyi–számviteli ügyintéző a vállalkozások működésével
összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében működik közre. A vállalkozás valamennyi pénzügyi nyilvántartását
vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek lebonyolításában és kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Előkészíti és
rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, vezeti a nyilvántartásokat, könyvviteli
feladásokat készít.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági
Szakgimnáziuma
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… otthonosan mozogsz a számok világában,
... érdekel egy cég pénzügyi működése,
... figyelmesen, pontosan, s a szabályok betartásával dolgozol,
... képes vagy elmélyülni az aprólékos, felelősségteljes feladatokban.
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Szakmai ismertetők
Pincér
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Mit kell tudni a pincérről?

Képzést indító intézmény
• Kecskeméti SZC Széchenyi István
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
• Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint
Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A pincér vendéglátó-ipari egységben, pl. étteremben, csárdában
dolgozik. Fogadja a vendégeket, ételt és italt kínál, majd a kiválasztott ételeket a konyhából ő tálalja a vendégek asztalára.
Ily módon összekötő szerepet tölt be a vendégek és a konyha
között. Folyamatosan figyel vendégeire, további ételeket, édességet kínál, utántölt italt, rendben tartja az asztalt. Végül számlát készít az elfogyasztott ételekről és italokról, ami alapján a
vendégek fizetnek.

... érdekel a gasztronómia,
… szereted, ha emberekről gondoskodhatsz,
... jó vendéglátó vagy,
... jó kézügyességgel rendelkezel,
… udvarias vagy,
... jól kezeled a konfliktushelyzeteket.

Rendészeti őr
Képzési forma

Képzési idő

szakközépiskola

3 év

Mit kell tudni a rendészeti őrről?
A rendészeti őr elsődleges feladata megbízói tulajdonának védelme. Rábízhatják egy tárgy, de akár egy egész létesítmény őrzését
is (akár fegyverrel). A rendészeti őr különféle rendezvényeken
is elláthat biztosítási feladatokat.Munkája során minden esetben
szabályok mentén dolgozik. Az esetleges váratlan szituációkban mindig szakszerűen, felelősségének teljes tudatában jár el,
és megőrzi hidegvérét. Ez nagyon fontos, ugyanis a rendkívüli
helyzetekben létfontosságú döntéseket kell meghoznia, amely
megkívánja a higgadt és semleges hozzáállást.
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Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel a rend és annak betartása, betartatása,
… szabálykövető ember vagy,
… jó a fizikumod,
... elég kitartó és következetes vagy,
… képes vagy gyors és megfontolt döntések
meghozatalára.

Ruhaipari technikus
Képzési
Képzési forma
forma
szakgimnázium
szakgimnázium

Képzési
Képzési idő
idő
44 +
+ 11 év
év

Mit
Mit kell
kell tudni
tudni aa ruhaipari
ruhaipari technikusról?
technikusról?
A
A ruhaipari
ruhaipari technikus
technikus ismeri
ismeri az
az anyagfajtákat,
anyagfajtákat, aa ruhaipari
ruhaipari
termékek
termékek elkészítését,
elkészítését, aa nagyüzemi
nagyüzemi gyártástechnológiákat.
gyártástechnológiákat.
Számítógépes
Számítógépes programok
programok segítségével
segítségével ruhákat
ruhákat modellez
modellez és
és
tervez.
tervez. Ruhaipari
Ruhaipari üzemekben
üzemekben mérnöki
mérnöki végzettséget
végzettséget nem
nem igényigénylő
lő irányítói,
irányítói, fejlesztői
fejlesztői feladatokat
feladatokat lát
lát el:
el: elkészíti
elkészíti aa ruhaipari
ruhaipari minmintadarabot,
tadarabot, majd
majd gyártási
gyártási utasítást
utasítást és
és műveleti
műveleti sorrendet
sorrendet állapít
állapít
meg.
meg. Meghatározza
Meghatározza aa gépgép- és
és eszközszükségletet,
eszközszükségletet, varrodai
varrodai munmunkafolyamatot
kafolyamatot szervez,
szervez, illetve
illetve minőségellenőrzést
minőségellenőrzést végez.
végez.

Képzést
Képzést indító
indító intézmény
intézmény
•• Kecskeméti
Kecskeméti SZC
SZC Kandó
Kandó Kálmán
Kálmán
Szakgimnáziuma
Szakgimnáziuma és
és Szakközépiskolája
Szakközépiskolája
•• Kecskeméti
Kecskeméti SZC
SZC Virágh
Virágh Gedeon
Gedeon
Szakgimnáziuma
Szakgimnáziuma és
és Szakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez
Ez aa foglalkozás
foglalkozás neked
neked való
való lehet,
lehet, ha…
ha…
...
... érdekel
érdekel aa divat
divat világa,
világa,
...
... kreatív
kreatív vagy,
vagy,
...
... szereted
szereted használni
használni aa képzeletedet
képzeletedet és
és megvamegvalósítani
lósítani elképzeléseidet,
elképzeléseidet,
...
... jó
jó aa kézügyességed,
kézügyességed,
...
... szereted
szereted aa szervezési
szervezési feladatokat.
feladatokat.

Sportedző
Képzési
Képzési forma
forma
szakgimnázium
szakgimnázium

Képzési
Képzési idő
idő
44 +
+ 11 év
év

Mit
Mit kell
kell tudni
tudni aa sportedzőről?
sportedzőről?
Célirányosan
Célirányosan tervezi,
tervezi, szervezi
szervezi és
és irányítja
irányítja aa sportolók,
sportolók, csapatok
csapatok
rövid-,
rövid-, középközép- és
és hosszú
hosszú távú
távú felkészítését
felkészítését és
és versenyeztetését.
versenyeztetését.
Megtanítja
Megtanítja aa sportág
sportág technikai,
technikai, taktikai
taktikai és
és játékrendszer-ismerejátékrendszer-ismereteit,
teit, játékjáték- és
és versenyszabályait.
versenyszabályait. Értékeli
Értékeli aa sportolók
sportolók edzéseken
edzéseken
és
és versenyeken
versenyeken nyújtott
nyújtott teljesítményét,
teljesítményét, fejleszti
fejleszti teljesítőképesteljesítőképességüket
ségüket és
és teljesítőkészségüket.
teljesítőkészségüket. Felméri
Felméri sportolóinak
sportolóinak állóképesállóképességét,
ségét, technikai
technikai tudását,
tudását, valamint
valamint edzéstervet
edzéstervet készít
készít és
és irányítja
irányítja
annak
annak végrehajtását.
végrehajtását. Edzőmérkőzéseket
Edzőmérkőzéseket és
és versenyeket,
versenyeket, illetve
illetve
edzőtáborokat
edzőtáborokat szervez.
szervez.

Képzést
Képzést indító
indító intézmény
intézmény
Kecskeméti
Kecskeméti SZC
SZC Szent-Györgyi
Szent-Györgyi Albert
Albert
Szakgimnáziuma
Szakgimnáziuma és
és Szakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez
Ez aa foglalkozás
foglalkozás neked
neked való
való lehet,
lehet, ha…
ha…
…
… érdekel
érdekel aa sport
sport világa,
világa,
…
… jó
jó fizikai
fizikai erőben
erőben vagy,
vagy,
...
... szívesen
szívesen töltöd
töltöd mozgással
mozgással akár
akár az
az egész
egész
napodat,
napodat,
…
… örömmel
örömmel foglalkozol
foglalkozol emberekkel
emberekkel és
és segíted
segíted
őket
őket céljaik
céljaik elérésében.
elérésében.

Szakács
Képzési
Képzési forma
forma
szakközépiskola
szakközépiskola

Képzési
Képzési idő
idő
33 év
év

Mit
Mit kell
kell tudni
tudni aa szakácsról?
szakácsról?
A
A szakács
szakács egy
egy étterem,
étterem, vendéglő
vendéglő vagy
vagy más
más vendéglátóegység
vendéglátóegység
konyháján
konyháján dolgozik
dolgozik alkalmazottként.
alkalmazottként. Feladata
Feladata jellemzően
jellemzően éteételek
lek elkészítése,
elkészítése, tálalása.
tálalása. Ő
Ő gondoskodik
gondoskodik aa nyersanyagokról,
nyersanyagokról, azok
azok
előkészítéséről,
előkészítéséről, majd
majd aa készétel
készétel megfőzéséről
megfőzéséről vagy
vagy épp
épp megmegsütéséről.
sütéséről. Mivel
Mivel az
az emberek
emberek gyakran
gyakran térnek
térnek be
be egy
egy étterembe
étterembe
esténként
esténként illetve
illetve hétvégén,
hétvégén, munkaideje
munkaideje elég
elég változatos
változatos és
és akár
akár
ünnepnapra
ünnepnapra is
is eshet.
eshet.

Képzést
Képzést indító
indító intézmény
intézmény
Kecskeméti
Kecskeméti SZC
SZC Széchenyi
Széchenyi István
István
Vendéglátóipari
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma
Szakgimnáziuma
és
és Szakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez
Ez aa foglalkozás
foglalkozás neked
neked való
való lehet,
lehet, ha…
ha…
…
… érdekel
érdekel az
az ételkészítés
ételkészítés világa,
világa,
...
... szívesen
szívesen töltöd
töltöd az
az idődet
idődet aa konyhában,
konyhában,
sütsz,
sütsz, főzöl,
főzöl,
...
... kreatív
kreatív vagy,
vagy,
...
... be
be tudod
tudod tartani
tartani aa szabályokat,
szabályokat,
…
… nem
nem bánod,
bánod, hogy
hogy hétvégeken
hétvégeken ünnepnapoünnepnapokon
kon is,
is, akár
akár késő
késő estig
estig dolgoznod
dolgoznod kell.
kell.

Szárazépítő
Képzési
Képzési forma
forma
szakközépiskola
szakközépiskola

Képzési
Képzési idő
idő
33 év
év

Mit
Mit kell
kell tudni
tudni aa szárazépítőről?
szárazépítőről?
A
A szárazépítő
szárazépítő aa könnyűszerkezetes
könnyűszerkezetes házak
házak építésén
építésén túl
túl gipszgipszkarton
karton válaszfalakat,
válaszfalakat, üvegfalakat,
üvegfalakat, álmennyezeteket
álmennyezeteket készít,
készít,
amelyeket
amelyeket könnyen
könnyen és
és gyorsan
gyorsan lehet
lehet szerelni
szerelni és
és bontani.
bontani. A
A
szárazépítés
szárazépítés aa befejező
befejező munkák
munkák közé
közé tartozik,
tartozik, ezért
ezért az
az őő munmunkájuk
kájuk akkor
akkor kezdődik,
kezdődik, amikor
amikor az
az épületben
épületben már
már elkészült
elkészült az
az
összes
összes tartószerkezet.
tartószerkezet. A
A szárazépítő
szárazépítő nagymértékben
nagymértékben hozzájáhozzájárul
rul az
az épület
épület belső
belső tereinek
tereinek végleges
végleges megjelenéséhez,
megjelenéséhez, az
az egyes
egyes
helyiségek
helyiségek használhatóságához
használhatóságához és
és az
az elkészült
elkészült épületben
épületben tartartózkodók
tózkodók kellemes
kellemes közérzetéhez.
közérzetéhez.

Képzést
Képzést indító
indító intézmény
intézmény
Kecskeméti
Kecskeméti SZC
SZC Gáspár
Gáspár András
András
Szakgimnáziuma
Szakgimnáziuma és
és Szakközépiskolája
Szakközépiskolája
Ez
Ez aa foglalkozás
foglalkozás neked
neked való
való lehet,
lehet, ha…
ha…
…
… jól
jól tudsz
tudsz számolni,
számolni,
…
… érdekel
érdekel aa házépítés,
házépítés, de
de nem
nem szeretnél
szeretnél nenehéz
héz téglákat
téglákat cipelni,
cipelni,
…
… kreatív
kreatív vagy
vagy és
és szívesen
szívesen tervezel,
tervezel,
…
… fontos
fontos számodra
számodra aa környezetvédelem,
környezetvédelem,
…
… szereted
szereted aa kihívásokat,
kihívásokat,
…
… folyamatosan
folyamatosan képes
képes vagy
vagy aa megújulásra,
megújulásra, az
az
új
új technológiák
technológiák elsajátítására.
elsajátítására.
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Szakmai ismertetők
Szerszámkészítő
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a szerszámkészítő szakmáról?
Szerszám- és készülékelemeket gyárt, azokat összeszereli,
majd a kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, termelőkész állapotba hozza. A szerszámkészítő fontos szakterülete a
szerszámok karbantartása, javítása. Ehhez precíz méréseket,
anyagvizsgálatokat végez. Magas szinten képes gépészeti rajzokat készíteni, értelmezni, valamint gépi forgácsolási munkákat
végezni. További fontos szakterülete a pneumatikai, hidraulikai berendezések beállítása, javítása. A szerszámkészítő szakképesítés a gépészeti szakmunkák „királyának” számít.

Szobafestő
Képzési forma
szakiskola

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szeretsz mechanikus szerkezeteket szerelni, javítani,
... jó műszaki érzéked van,
... jól tudsz műszaki eszközökkel bánni,
... precízen, pontosan, igényesen dolgozol,
... jó a kézügyességed.

(rész-szakképesítés)

Képzési idő

Képzést indító intézmény

1 + 2 év

Kecskeméti SZC Fazekas István
Szakiskolája

Mit kell tudni a szobafestő szakmáról?
Az építészeti eljárások között a befejező munkálatok közé tartozik. A szobafestő feladata az épületek külső és belső felületeinek különféle bevonatokkal való ellátása, díszítése, utólagos
hőszigetelése. Ismernie kell a különböző festési technikákat.
Egy jó festő ismeri és használja a kézi és gépi festési technológiákat, követi a lakberendezési trendeket.
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Képzést indító intézmény

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… van szépérzéked,
… jó az állóképességed,
… érdekelnek a színek, formák,
… szívesen teszed otthonná az elkészült házakat/lakásokat,
… nyitott vagy a technológiai újítások folyamatos elsajátítására.

Szobrász

(Képző- és iparművészeti ágazat)

Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő

Képzést indító intézmény

4 + 1 év

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a szobrászról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A szobrász különböző technikákkal kereskedelmi értékű műalkotásokat hoz létre. Ilyen technika lehet például a mintázás, a
faragás vagy az öntés. A szobrászművész a tárgyakat, testeket
vagy a képzelet teremtette formákat valóságos, háromdimenziós
formában ábrázolja. Dolgozhat egyéni inspirációja alapján, de
végezheti tevékenységét megrendeléssel is. Keresetét az alkotott
művek, műtárgyak eladásával biztosítja.

… kreatív vagy,
... érdekel az alkotómunka,
... jól tudsz rajzolni,
... szeretnéd megismerni a térbeli alkotás
élményét, az életnagyságú portrékészítés
titkait,
... kisplasztikát szeretnél készíteni, pl. kedvenc háziállatodról.

Szoftverfejlesztő
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő

Képzést indító intézmény

4 + 1 év

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a szoftverfejlesztő szakmáról?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

A szoftverfejlesztő a számítógép „szellemi” részét alakítja ki,
azaz azokat a programokat tervezi meg, fejleszti, teszteli, amelyeket a mindennapi életben, illetve munkánk során nap mint
nap használunk (pl. Office programok, építészeti, minőségellenőrzési, számlázási stb. szoftverek). A szoftver működhet számítógépen, de akár más technikai eszközön is pl. telefon, tablet.
A szoftverfejlesztő általában megrendelésre dolgozik, így munkája a szoftver megtervezését, megírását, kipróbálását, finomhangolását és továbbfejlesztését jelenti.

Textiltermék-összeállító
Képzési forma
szakiskola

... érdekel az informatika világa,
... szereted a programozást,
... érdekel a weblapkészítés,
... szeretnél alkalmazásokat készíteni tabletre,
mobiltelefonra,
... szeretnéd megismerni a játékprogramozás
alapjait.

(rész-szakképesítés)

Képzési idő

Képzést indító intézmény

1 + 2 év

Kecskeméti SZC Fazekas István
Szakiskolája

Mit kell tudni a textiltermék-összeállítóról?
Elkészíti az alapvető ruházati termékek alapszerkesztését, modellezését és szabásmintáját, valamint egyszerű kivitelezésű
textilruházati termékeket állít össze és varr meg kiszabott alkatrészekből. Ismeri az alapanyagokat. A műszaki dokumentációt
értelmezi és elkészíti. Munkája során a gyártás-előkészítő programokat, gépeket, szabászati eszközöket biztonságosan kezeli és
alkalmazza a mérettáblázatokat valamint méretszabványokat.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... szeretsz rajzolni, tervezni,
... jó a kézügyességed, és szeretnél szép alapanyagból valami igazán menőt alkotni,
... elvarázsol a divat világa,
... kreatív vagy.

Vállalkozási és bérügyintéző
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő

Képzést indító intézmény

4 + 1 év

Kecskeméti SZC
Közgazdasági Szakgimnáziuma

Mit kell tudni a vállalkozási és bérügyintézőről?
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások
alapításával és működtetésével kapcsolatos adminisztratív,
számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában. Vezeti a pénzügyi
nyilvántartásokat, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek
lebonyolításában. Ellátja bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat,
igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… szeretsz emberekkel foglalkozni,
... érdekelnek a számok közötti összefüggések,
... szívesen dolgozol táblázatokkal, számítógép
segítségével,
... pontosan, figyelmesen dolgozol,
... felelősségteljesen gondolkozol,
... jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkezel.
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Szakmai ismertetők
Vendéglátás-szervező
Képzési forma
szakgimnázium

Képzési idő
4 + 1 év

Mit kell tudni erről a vendéglátás-szervezőről?
A vendéglátás-szervező, vendéglős szakma a vendéglátás minden
területét magába foglalja. A vendéglátás-szervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember. Megszervezi és irányítja a vendéglátó üzlet napi munkáját.
Emellett összeállítja a kínálatot, reklámozza a szolgáltatásokat,
kialakítja az üzletpolitikát. Kapcsolatot tart (akár idegen nyelven
is) a vendégekkel, az üzletfelekkel és a hatóságokkal. Gondoskodik a munkavédelmi, higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások
betartásáról.

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Széchenyi István
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
… érdekel az ételkészítés világa,
… szereted a vendéglátást,
... szeretsz emberekkel foglalkozni,
... jó szervező vagy,
... kreatív vagy,
... be tudod tartani a szabályokat,
… nem bánod, hogy hétvégeken ünnepnapokon is, akár késő estig dolgoznod kell.

Villanyszerelő
Képzési forma
szakközépiskola

Képzési idő
3 év

Mit kell tudni a villanyszerelő szakmáról?
A villanyszerelő mindenütt dolgozik, ahol elektromosságra szükség van, legyen az világítás, elektromotor vagy villanybojler. Ő
alakítja ki az épületek villamos rendszerét: fogyasztásmérő helyet hoz létre, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot szerel. A világítási berendezések és készülékek is az ő munkája révén lépnek működésbe, de ő foglalkozik
a villámhárító vagy a napelemek szerelésével is. Megjavítja az
elektromos készülékeket, gondoskodik a karbantartásukról.

Képzést indító intézmény
• Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Kecskeméti SZC Virágh Gedeon
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…
... szeretsz barkácsolni, szerelni,
... érdekel, hogyan működnek az elektromos
gépek,
... műszaki beállítottságú vagy,
... fontosnak tartod a biztonsági előírások
betartását.

Víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő
Képzési forma
szakközépiskola
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Képzési idő
3 év

Képzést indító intézmény
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Mit kell tudni a víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelőről?

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

Ez a szakma egyszerűbb nevén a vízvezeték-szerelő. Nemcsak szereli, de megtervezi, kiépíti a szükséges vízvezetékeket és csatornahálózatokat, beépíti a központi berendezési
tárgyakat, és a rendszer fogyasztásmérőit is ő szereli fel.
További feladata még a felülvizsgálat és a hibaelhárítás is.
A szakemberek nemcsak egyedi házaknál, hanem cégek, új
ipari vállalatok víz és csatornahálózatának kiépítésénél, karbantartásánál is dolgozhatnak.

… jó a térlátásod,
... precízen dolgozol,
... türelmes vagy,
... szívesen tervezel,
… eligazodsz a különböző hálózati rendszerek
labirintusában,
… szívesen tanulod meg új berendezések,
rendszerek, előírások követelményeit.

Szakmai specializáció (ráépülő szakképesítések)
Szakmai specializáció (ráépülő szakképesítések)

SZAKMA
SZAKMA

ELŐKÉPZETTSÉG
ELŐKÉPZETTSÉG

Ápoló
Ápoló

Gyakorló ápoló
Gyakorló ápoló

1 év
1 év

Automatikai berendezés
karbantartó
Automatikai berendezés
karbantartó

Mechatronikus-karbantartó
Mechatronikus-karbantartó

1 év
1 év

Autótechnikus
Autótechnikus

Autószerelő,
Autóelektronikai
műszerész
Autószerelő,
Autóelektronikai műszerész

1 év
1 év

Csecsemő- és
gyermekápoló
Csecsemő- és
gyermekápoló

Gyakorló csecsemőés
gyermekápoló
Gyakorló
csecsemőés gyermekápoló

1 év
1 év

Mentőápoló
Mentőápoló

Gyakorló mentőápoló
szakképesítés
Gyakorló mentőápoló
szakképesítés

1 év
1 év

Vállalkozási
mérlegképes
Vállalkozási könyvelő
mérlegképes könyvelő

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző,
Vállalkozási- és
Pénzügyi-számviteli
bérügyintéző,
Pénzügyi és
ügyintéző, Vállalkozásitermékértékesítő,
bérügyintéző, Pénzügyi
Államháztartási
ügyintéző
termékértékesítő,
Államháztartási ügyintéző

1 év
1 év

Alternatív gépjárműAutószerelő,
hajtási
technikus
...................
Autóelektronikai
műszerész
Alternatív
gépjármű
Autószerelő,
hajtási technikus................... Autóelektronikai műszerész

KÉPZÉSI IDŐ KÉPZÉST INDÍTÓ INTÉZMÉNY
KÉPZÉSI IDŐ KÉPZÉST INDÍTÓ INTÉZMÉNY
1 év
1 év

Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma
Kecskeméti SZC Gáspár András
és
Szakközépiskolája
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi
Albert
Szakgimnáziuma
Kecskeméti
SZC Szent-Györgyi
és
Szakközépiskolája
Albert
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
Szakgimnáziuma
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán
és
Szakközépiskolája
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC Gáspár András
Szakgimnáziuma
Kecskeméti SZC Gáspár András
és
Szakközépiskolája
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi
Albert
Szakgimnáziuma
Kecskeméti
SZC Szent-Györgyi
és
Szakközépiskolája
Albert
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi
Albert
Szakgimnáziuma
Kecskeméti
SZC Szent-Györgyi
és
Szakközépiskolája
Albert
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája
Kecskeméti SZC
Kada
Elek Közgazdasági
SzakgimKecskeméti
SZC
náziuma
Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma
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ERASMUS+

Az idén nyáron a Szent-Györgyi
Albert tagintézmény 15-15 diákja
tölthette nyári szakmai gyakorlatát
Milánóban illetve Bécsben. 2019ben pedig Barcelona lesz a cél, ahol
szintén az egészségügy területén
gyűjthetnek tapasztalatot az iskola
tanulói.
A Széchenyi István tagintézmény12-12 diákjának 2018 őszén és
telén lesz lehetősége 3 hetes külföldi
szakmai gyakorlaton részt venni: Milánóba pincérek és szakácsok, Bécsbe pedig a kéttannyelvű turisztikai
képzésben résztvevő diákok utazhatnak.

HATÁRTALANUL

A Széchenyisek a szovátai Domokos Kázmér iskolával alakítottak ki
kapcsolatot. Kölcsönösen meglátogatták egymás intézményeit és tartalmas napokat töltöttek a vendéglátó városokban.
A Károlyi iskola diákjai Kárpátaljára kirándultak, ahol a munkácsi II.
Rákóczi Ferenc Középiskola diákjai
és tanárai vártak rájuk. A munkácsiak
viszontlátogatására is sor került már.
Pályázatuk címe, a „Közös értékek
tükrében!”, valóban kifejezi a határon túli magyarokkal való közös múlt
és kultúra összekötő erejét.
A Szent-Györgyisek a „Válts
zöldre!” fenntarthatósági projekt
keretében a nagykárolyi testvériskolájukkal, közös kecskeméti, majd
nagykárolyi műhelymunkák során
bizonyították be, hogy hulladékból
készülhet ékszer, hangszer vagy
akár kreatív szélcsengő is. A szakmai programok mellett (nemezelés,
üvegfestés, karkötő készítés nyitófülekből) bőven jutott idő arra is,
hogy a két középiskola tanárai és
diákjai közelebbről megismerjék
egymást.

A szakmai képzések mellett fontosnak tartjuk, hogy a kikerülő diákok
nyitottak legyenek más európai kultúrákra.
Befogadóként éljék meg a más országokban tapasztaltakat és a számukra tetsző dolgokat építsék be
a mindennapi életükbe. Ennek legjobb módszere, ha a fiatalok más
ország fiataljai között maguk tapasztalják meg a különbözőféleségeket.
Az Erasmus + program keretében
Kandós diákjaink már eljutottak Eu-

A Kárpát-medencei magyarság ös�szetartozásának erősítését, a határon túl élők mindennapjainak

TKÖZI

ATAINK

jobb megismerését tűzte ki céljául
a Határtalanul program, melynek
keretében több iskolánk felvette a
kapcsolatot a határon túli iskolákkal
és szerveztek közös programokat a
diákoknak.

rópa számos országába (Németország, Franciaország, Olaszország),
valamint Portugáliában megmártózhattak az Atlanti-óceán vizében is.
A Gáspár András Iskolából több
mint tíz év óta minden évben utazhatnak diákok hasonló képzési profilú európai iskolákba.
A „Gáspárosok” nyári szakmai gyakorlat keretében kipróbálhatták magukat Dánia, Svédország, Lengyelország, Szlovénia, és Németország
szakképző iskoláiban.

A Kada iskola a csíkszeredai Johannes Kajoni középiskolával több
alkalommal szervezett programot.
Hol a román és magyar bankrendszer
összehasonlítása, hol Arany János
életének és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek, résztvevőinek nyomon követése
volt a cél. Élményekben gazdag napokat szerveznek a két iskola tanárai
és diákjai egymásnak. Az erdélyi és
kecskeméti diákok között szoros barátságok születtek a program során.
A Kandósok először 2017-ben
„A fa összeköt” elnevezésű pályázat
keretében Erdélyből fogadtak diákokat, akik a faipari szakterületről
érkeztek. Az ő diákjainkkal együtt
szakmai feladatokat végeztek, de
különböző kulturális eseményeknek
is a részesei lehettek.
Még az idén 2 osztály indul erdélyi
tanulmányi kirándulásra, ahol a gépészek hasonlíthatják össze szakmai
ismereteiket az erdélyi hasonló képzésben résztvevő diákokéval.

EUROSCOLA, EPAS
A Kada Elek és a Széchenyi István tagintézmények tanulói már évek óta
sikeresen szerepelnek az Euroscola
versenyeken, amelynek köszönhetően 2018 decemberében ismét elutazhatnak Strasbourgba, az Európai
Parlamentbe.
A Fiatalok Európai Parlamentje a
csúcspontja annak a több napos ki-

rándulásnak melyet az Európai Parlament finanszíroz, és ahol egy kis időre parlamenti képviselőnek érezhetik
a diákok magukat. A parlament üléstermében az Európai Parlament igazgatói ismertetik az ott folyó munkát,
valamint a diákok mutatják be a többi nemzet tanulóinak saját városukat,
iskolájukat és hagyományaikat.

Mindkét iskola elnyerte az Európai
Parlament Nagykövet Iskolája címet.
Az EPAS program során a résztvevő
iskola „EU-s tudásközponttá” válik.
A pedagógusok –„Szenior Nagykövetek” – és a diákok –„Junior Nagykövetek” – iskolai, és iskolán kívüli
programokat szerveznek, EU-s Infópontot állítanak fel az intézményben
és Európa-napot szerveznek.
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Sikeresen szerepeltek

a magyar fiatalok

a szakmák
A

Európa-bajnokságán

szeptember 26–28. között lebonyolított EuroSkills gyenek büszkék rá, hogy olyan tudás birtokában vannak,
Budapest 2018 versenyén, a szakmák idei Euró- amely valóban az egész világon, mindenhol egyformán
pa-bajnokságán, 37 szakmában, 525 versenyző versenyképes. Ez pedig nem más, mint a precíz, pontos,
szállt ringbe, és a záró ceremónián kiderült, hogy közülük lelkiismeretes, eredményes munka, amelyre a világon
kik állhattak a dobogó legfelső fokára, kik nyerték el az mindenütt szükség van”– emelte ki Áder János, MagyarEurópa Legjobbja címet, továbbá kik lettek a Nemzetek ország köztársasági elnöke.
„Győzött a gazdaság, Európa gazdasága, benne MaLegjobbjai.
Hazánk ismét bebizonyította, hogy a magyar fiatalok gyarország gazdaságával, mert olyan fiatal szakembenem maradnak el szaktudásban és tehetségben európai rekkel lett gazdagabb, akik sikereikkel, teljesítményeikkel magasra helyezik a minőségi
társaiktól.
mércét. Győzött a magyar szakképÜnnepélyes záró ceremónia keretében – melyen részt vett Áder
zés ügye, mert meg tudta mutatni
27 szakmában indult
János, Magyarország köztársasági
a fiatal szakmai elitet azoknak, akik
elnöke, Parragh László, a Magyar
még csak terveznek erre az útra lépmagyar versenyző, akik
ni” – mondta dr. Parragh László, a
Kereskedelmi és Iparkamara el17 versenyszakmákban
nöke és Dita Traidas, a WorldSkills
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Europe elnöke – hirdették ki az
értek el helyezést.
EuroSkills Budapest 2018 győzte„Magyarország, a magyar intézseit a Papp László Budapest Spormények, szervezetek és vállalatok
tarénában.
együtt tették az EuroSkills Budapest
A magyar szakemberek ismét bizonyították, hogy tu- 2018 eseményét Európa legjobb fiatal tehetségeinek
dásuk és szakértelmük kiemelkedő az európai mezőny- nagyszerű és felejthetetlen élményévé. Magyarország
ben is, miután 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 8 kiválósági kijelölte az EuroSkills következő évtizedének kezdőpontérmet nyertek, összesen 17 helyezést értek el. Az EuroS- ját azzal, hogy rendkívüli professzionalizmust tanúsított
kills Budapest 2018 Nemzet Legjobbja kitüntetést pedig a rendezés során és megemelte a mércét ennek az eseNagy Ádám János (bútorasztalos szakma) tudhatja ma- ménynek mind a minőségét mind pedig a méreteit illegáénak.
tően”– mondta Dita Traidas, a WorldSkills Europe elnöke.
A nemzetközi szakmai fesztivál és szakember találkoA legtöbb érmet Oroszország csapata nyerte, az éremtábla második helyezettje Ausztria csapata, a harmadik zó lebonyolításához szükséges eszközök beszerzését 84
pedig Franciaországé lett. Magyarország az előkelő ne- szponzor és 20 partner támogatta gépekkel, szerszámokgyedik helyen végzett.
kal, alapanyagokkal, technikai személyzettel és know„Egy magyar közmondást ajánlok figyelmükbe, amely how-val. A verseny lebonyolításában 700 önkéntes is
így szól: a jó mesterembernek az egész világ a hazája. Le- segített budapesti iskolákból.
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A NISSIN FOODS KFT. EGY FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ „VÁLSÁGÁLLÓ”
MULTINACIONÁLIS ÉLELMISZERIPARI VÁLLALAT, AMELY A NÉPSZERŰ
GYORSAN ELKÉSZÍTHETŐ ÉTELEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT.
JELENLEG A TELJESEN ÚJ GYÁRÉPÜLETÉBE KERES KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRÖKBE ÚJ MUNKAVÁLLALÓKAT!

TÉSZTAIPARI MUNKÁS
GÉPKEZELŐ
GÉPBEÁLLÍTÓ
ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
MECHANIKUS KARBANTARTÓ
AMIT NYÚJTUNK:
• Versenyképes alapbért + havi teljesítmény
• bónuszt + jelenléti bónuszt + cafeteria elemeket
• 2 műszakos munkarendet 6:00 – 14:00; 14:00 – 22:00
• Emberközpontú vezetőket
• Kellemes, modern, tiszta munkakörnyezetet
• egy új építésű gyárépületben
• Folyamatos fejlődési lehetőséget, szakmai
• képzéseket
• Családias hangulatot, támogató közösséget,
• ahol mindenki jól érzi magát
Ha szeretnél vállalatunkhoz csatlakozni, jelentkezz hozzánk minél előbb!

+36-70/527-7470

toborzas@nissin.com
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Anyu, én, meg a
szakmaválasztás

Nem tudom, hogy magamra vagyok mérges vagy anyura.
Nem is tudom, hogy mit érzek pontosan.
Mit akarnak tőlem a továbbtanulással kapcsolatban?
Olvasom ezt a kiadványt...
A fejemben van két dolog, amiről vitatkoztunk anyuval.
Igazából nem is tudom mit akarok.
Számomra rossz, hogy így
kell a szüleimmel
vitatkozni. Mi legyek?
Azt mondják, válasszak valamilyen
kézzel fogható szakmát, amivel majd
jól keresek és jól meg tudok élni belőle.
Én nem tudom, melyik szakmával
lehet jól keresni. Szerintem bármelyik
szakmával jól lehet keresni, ha jó szakember vagyok.
A másik. Azt kérem, hogy vegyünk
egy márkás sportcipőt... Azt mondják
nincs rá pénzünk...
Tényleg?
Erről jut eszembe!
Miért csak nekem kell jól kereső
szakmát választanom?!
Miért nem választanak ők is olyan
szakmát, amivel jól lehet keresni?!
Zseniális ötlet!
Elküldöm tanulni őket... Érezzék
már át a szakmaválasztás nehézségeit! Válasszanak ők is olyan szakmát,
amivel jobban lehet keresni! Ennyi.
Egyszerű. Igaz?
Most olvastam, hogy felnőttek
számára is vannak ingyenes esti képzések. Még pénzbe sem kerülnek. A
Kecskeméti Szakképzési Centrumnál
van ilyen lehetőség.
Ott van felnőttképzés is. Ha ez
pénzbe is kerül, adnak kedvezményeket, részletfizetési lehetőséget. Menjenek a szüleim is tanulni!
Azt látom, hogy szinte bármilyen
szakmát lehet a Centrumnál tanulni.
Ilyen sokból már könnyű választani.
Ugye?

?
Törjék a szüleim is a fejüket egy
jobb szakma lehetőségén!
Összefogunk. Együtt tanulunk. Azt
hiszem, hogy ez egy jó megoldás lehet!

Légyszi, nézd meg ezt:
www.kecskemetiszc.hu
Hozzászólás?

Felnőttképzési és felnőttoktatási lehetőségeinkről bővebb információt nyújt
a Kecskeméti Szakképzési Centrum Felnőttképzési ügyfélszolgálata.
(Kecskemét, Bibó István u. 1., tel.: 76/482-698, e-mail: kapcsolat@kecskemetiszc.hu).
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kiválasztásánál. Az
Az érdeklődés fontos szerepet játszik egy-egy foglalkozás
végig gondold,
hogy
Érdeklődési Irányok Kérdőív kitöltése segít Neked abban,
megoldásával
mák
problé
milyen
milyen tevékenységeket végeznél szívesen,
rossz válavagy
jó
nek
nincse
ekre
foglalkozhatnál eredményesen. A kérdés
ődési
érdekl
lódó
kapcso
hoz
munká
a
meg
tudj
szok! A cél az, hogy minél többet
hogy
,
kérünk
arra
sához
tározá
megha
id
iránya
ődési
területeidről! Fő érdekl
őjellemz
ára
önmag
minden kijelentésről döntsd el, milyen mértékben találod
bb
leginká
rád
a
be
nek az olvasottakat! Minden állítás után az üres mezőbe írd
jellemző válaszlehetőség számát.

VÁLASZOK

1=Egyáltalán nem 2=Kis mértékben, 3=Közepes mértékben
4= Jelentős mértékben 5= Teljes mértékben jellemző

Olyan munkával szeretnék foglalkozni a jövőben,
ahol elsősorban a következő lenne a feladatom:

Szeretném, ha munkám kapcsán a következő
dolgokért vállalhatnék felelősséget:

1. gépek, tárgyak vagy folyamatok
tervezése

13. magas szintű technikai és mechanikai
tudást igénylő eszközök, gépek szakszerű
használata

2. információk gyűjtése, elemzése
3. ötleteim, gondolataim kifejezése,
megjelenítése
4. társadalmi, közösségi ügyek
képviselete
5. szervezni, irányítani, vagy meggyőzni
másokat
6. szabályszerű, gördülékeny ügyintézés

14. tények és összefüggések alapos feltárása
15. önálló, személyes, hiteles alkotás
létrehozása
16. közös célok és mások jóléte
(egészsége, tudása, kényelme)
17. ügyfeleink elégedettségének biztosítása
18. saját feladatok pontos, határidőre történő
elvégzése

Szeretném, ha munkám eredménye
a következő lenne:

Szeretném, ha munkám közben arra figyelhetnék, hogy:

7. kézzel fogható eredmény (pl. egy tárgy,
termék, szolgáltatás) létrehozása

19. megtervezzem egy technikai probléma
megoldását

8. egy (elméleti) probléma megoldása
9. egy (művészeti) alkotás létrehozása

20. megértsem és magyarázatot találjak
egy jelenség működésmódjára

10. mások igényeinek kielégítése
(pl. segítés, tanítás, szolgáltatások)

21. teljesen átadjam magam az alkotás
folyamatának

11. termék értékesítése vagy egy sikeres
szervezet létrehozása

22. kit, hogyan érint személyesen az adott
feladat

12. rend és átláthatóság biztosítása

23. kezdeményezzek, kézben tartsam
az irányítást
24. a dolgok a szabályoknak, utasításoknak
megfelelően történjenek

ÉRTÉKELÉS

A kérdőív 6 érdeklődési területet térképez
fel. A kérdőívben a kérdésekhez tartozó
válaszaid pontszámát írd be az alábbi táblázatba! Az adott oszlopban található pontszámokat add össze, és így megkapod mind
a hatféle érdeklődési terület összesített
pontszámát! A kapott eredményekből megtudhatod, melyek a legjellemzőbb érdeklődési területeid és, hogy az adott érdeklődési
területekhez milyen pályakörök tartoznak.
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Melyik érdeklődési területed kapta a legmagasabb pontszámot?
Elsődleges érdeklődési terület: ...........................................................................................................................
(Ha két érdeklődési területre is ugyanakkora legmagasabb pontszámot kaptál, akkor használd mindkettőt elsődleges érdeklődési területként!)
Melyik érdeklődési terület kapta a második és harmadik legmagasabb pontszámot?
Másodlagos érdeklődési területek:.................................................................és .......................................................

AZ EGYES TÍPUSOK LEÍRÁSAI
Szervező: az ilyen érdeklődésű emberek olyan
helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van
megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Elsősorban a feladatok nagyobb összefüggéseinek kézben tartása jelenti
a legfontosabb örömforrást számukra a munka során. Inkább nagy vonalakban szeretik átgondolni a
helyzetek megoldását, a részleteket szívesen hagyják
másra. Szeretik megszervezni saját maguk és mások
tevékenységét, függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában. Nem félnek a kockázatvállalástól. Kapcsolódó pályakörök: kereskedelem, marketing, idegenforgalom, vendéglátás.
Alkotó: az ilyen érdeklődésű emberek olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban
megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik
segítségével új, esetleg mások által még nem ismert
megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek,
problémák megoldására. Fontosnak érezhetik azt
is, hogy saját személyiségüket megmutathassák valamilyen alkotó tevékenység keretében. Lényeges
számukra, hogy önállóan dolgozhassanak, és új élményekkel, változatos feladatokkal találkozzanak.
Munkájuk során szeretik a képzeletüket és az érzéseiket használni az alkotó tevékenységhez. Kapcsolódó pályakörök: művészet, kézművesség, szórakozás,
sport (szabadidő).
Megvalósító: az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között,
pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.
A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus
megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Szívesen dolgoznak megadott
utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és
felügyeletét. Szeretik befejezni az elkezdett munkát,
zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell
szakítani. Kapcsolódó pályakörök: gazdaság, pénzügy,
üzlet/ügyvitel, adminisztráció, jog, védelem.

Tárgyias: az ilyen érdeklődésű emberek számára
fontos, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel
fogható, látható eredménye legyen. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésével. Az őket érdeklő tevékenységek során szükség
lehet testi ügyességre, erőkifejtésre. A gyakorlati megoldások emberei. Szívesen dolgoznak szerszámokkal,
vagy gépekkel. Szeretnek különböző tárgyakat javítani vagy előállítani, meghatározott módszerek alapján.
Fontos számukra, hogy megértsék bizonyos tárgyak
és eszközök működését. Kapcsolódó pályakörök: természet, környezet (agrárium is), közlekedés, szállítás,
ipar (kisipar és nagyipar, feldolgozóipar).
Elemző: az ilyen érdeklődésű embereket foglalkoztatják a világ dolgai közötti összefüggések feltárása és
kutatása. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre,
a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások
kidolgozására. Szeretnek elvont fogalmakkal dolgozni, közel áll hozzájuk a tudományos, tervezői tevékenység, elemzés. A munkafolyamatokban szeretnek
a dolgok mélyére látni, és a problémák megoldásához
elméleti vagy kísérleti úton eljutni. Kapcsolódó pályakörök: műszaki pályák (fejlesztés, alkalmazás, híradástechnika), tudományok (társadalomtudományok,
élettudományok, természettudományok, politológia).
Közösségi: az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő
vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, akár üzleti ügyben,
akár segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban,
munkacsoportban dolgozhatnak. Kedvelik az olyan
munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség.
Kapcsolódó pályakörök: oktatás, társadalom, kommunikáció, humán szolgáltatás, életmód.
(Készült a pályaorientációs konzulens és Nemzeti pályaorientációs Portál felhasználói képzés Hallgatói tananyaga felhasználásával)
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