Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

2017. szeptember 1. óta iskolánk neve: Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.
Az

intézmény típusa

közös

igazgatású többcélú

köznevelési

intézmény.

Szakgimnáziumot, szakközépiskolát, felnőttképzést, kollégiumot és tanüzemeket működtet
(tangazdaság, húsipari tanüzem, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem). Képzési
profiljában kizárólag az agrárszakterület szakmáit képviseli, azokban regionális feladatokat
lát el.
A

Kiskunfélegyházi

Szakközépiskola

és

Mezőgazdasági

Kollégium

az

és

Élelmiszeripari

agrárszakterület

mindkét

Szakgimnázium,

szakmacsoportjában

(mezőgazdasági és élelmiszeripari) nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó
oktatást, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű oktatást, valamint
iskolarendszeren kívüli felnőttképzést, továbbképzést és vizsgáztatást folytató szakképző
iskola.
1945 előtt mint egyházi Mezőgazdasági Leányközépiskola, 1950-től Mezőgazdasági
Technikum, 1968-tól Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és 1988-tól
szakközépiskolaként is működik. 2013. augusztus 1-től a Vidékfejlesztési Minisztérium
fenntartásával önállóan működő és gazdálkodó státuszba került az iskola.
Az iskolára hosszú időn keresztül – az akkori előírásoknak megfelelően – jellemző
volt, hogy kevés és speciális képzést nyújtó szakmákat oktatott (1988-ig szarvasmarhatenyésztő, baromfitenyésztő és húsfeldolgozó szakmák közül választhattak a diákok). Az
iskolában a mezőgazdasági szakképzésnek több mint 80 éves múltja van. Az állattenyésztő
szakmák valamennyi speciális és általános formájának oktatása szerepelt, illetve szerepel az
iskola szakmastruktúrájában. 1989-től fejlesztések sora indult el. A túlspecializált
szakmákat felváltották a többféle feladatkör betöltésére felkészítő, ezáltal jobb
elhelyezkedési és megélhetési esélyt adó szakmák.
Igen nagy előrelépést jelentett az iskolai tanüzemi háttér kiépítése. A húsipari
gyakorlati képzés számára 1991-ben tanvágóhidat létesített a fenntartó önkormányzat, ez a
létesítmény 1997-ben új húsfeldolgozó tanüzemmel bővült. 1992-ben az iskola 200 hektár
földterület (szántó) használati jogát kapta meg tangazdaság céljára. A földterületen levő
állattartótelepet 1993-ban vásárolta meg az önkormányzat. A romos épületekből két istálló
került felújításra, amelyben jelenleg sertés-, juh- és lóállomány, valamint a földterületen az
iskola tanulói által telepített szőlő, gyümölcsös, üvegház, valamint zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó szolgálja a gyakorlati képzést.
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A felnőttképzésben a piaci igényeknek megfelelő mezőgazdasági és élelmiszeripari
szakmák oktatása történik, valamint a szakmai továbbképzések, az agrárágazati témakörben
szervezett bemutatók és tanácskozások gyakori helyszíne az intézmény.

Az elméleti oktatás feltételei
Tárgyi feltételek:
1995-ben egy korszerű tornatermet adtak át a régi tornaszoba helyett a tanulók
számára.
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1996-ban új étkezővel gyarapodott az iskola.

1997-ben befejeződött az épülettömb felújítása, melynek keretében megújult a 200
fős kollégium, és otthont tudott adni korábban a város szélére telepített leánykollégiumnak.

A kollégium épülete
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Az 1999-ben létesült új iskolaépület már a 21. század európai színvonalú
képzésének lehetőségeit adja.

A folyosó

Tizenhat tanterem és könyvtár is található az iskolában. A megnövekedett
tanulólétszám miatt a kollégium egy tantermében is órákat kell tartani. Multimédiás
eszközrendszerekkel (5 db interaktív tábla) felszerelt tantermekben, laboratóriumokban, két
számítástechnika teremben történik az elméleti oktatás.

Csoportmunka
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Személyi feltételek:
Iskolánkban a szakmai képesítési előírásoknak megfelelő végzettségű szakemberek
alkotják az oktatás személyi hátterét.
Tanulóink
A mezőgazdasági szakmákat tanulóink nagyrészt a családi indíttatás miatt
választják, továbbá erős motiváló tényező a lovak iránt érzett szeretet, elkötelezettség. Az
élelmiszeripari szakmák segítségével biztosítva látják diákjaink a jövőbeni megélhetésüket.
A tanulók egy része gyenge tanulmányi eredménnyel érkezik iskolánkba. Az
általános iskolai osztályzatok mögött nagyon eltérő képességek és tudásszint húzódik meg.
Ugyanakkor vannak olyan jó adottságú, jó képességű, tehetséges fiatalok is a gyenge
osztályzatú tanulók között, akik családi, pedagógiai és egyéb okok miatt értek el rossz
eredményt. Megfigyelhető iskolánkban, hogy az általános iskolai gyenge tanulmányi
eredmény jelentősen javul a diákok zöménél. A javulás leginkább az új környezetre, a
motiváló iskolai légkörre, az iskolánkban alkalmazott új módszerek (kooperatív technikák,
projekt módszer) hatékony alkalmazására vezethető vissza. A diákjaink szívesen segítenek
az iskolai munkákban, iskolai rendezvények lebonyolításában akár szabadidejük terhére is.
Lelkes pedagógus irányításával, nagyon könnyen motiválhatók. Az iskolánkba érkező
vendégek meg szokták jegyezni, hogy diákjaink milyen jól neveltek, mindenkinek
köszönnek. Tanulóink felelősségtudatát igazolja, hogy iskolánk épülete és berendezési
tárgyai még 20 évvel az átadás után sincsenek tönkre téve. Iskolánkban a tanulók látják el a
portaszolgálatot, folyosóügyeletet és órák után kitakarítják a termeket. Ezeknek a
segítségeknek a nevelésben is nagy hasznát vesszük.
A képességfejlesztő és felzárkóztató programok (SZFP) a szakközépiskolába
jelentkező diákok esetében arra irányulnak, hogy minél több tanuló váljon képessé az
eredményes szakmai vizsga letételére, a követelmények teljesítésére. A szakközépiskolában
végzettek egy része az érettségi megszerzéséért nappali rendszerű oktatásban tanul tovább
iskolánkban.
Választható képzéseink
Az OKJ változásai és a munkaerő piaci igények tették szükségessé a jelenlegi
szakmastruktúra kialakítását.
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Iskolánk képzési szerkezete

Szakgimnáziumi képzés:
Mezőgazdasági szakgimnázium (9–12. évf.): A mezőgazdasági szakmacsoport
szakmáit alapozza meg, az érettségi mellett állattartó szakmunkás OKJ-s végzettséget ad,
amellyel vegyes profilú gazdálkodó munkakör tölthető be, ráépülő képzéseink a
mezőgazdasági technikus (13. évf.).
Élelmiszeripari szakgimnázium (9–12. évf.): Az élelmiszeripari szakmacsoport
szakmáit alapozza meg, az érettségi mellett élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási
munkatárs OKJ-s végzettséget ad, amellyel élelmiszeripari laboráns munkakör tölthető be,
és erre épül az élelmiszeripari technikus (13. évf.), majd a sütő- és cukrászipari
szaktechnikus képzés (14. évf.).
Szakközépiskolai képzés:
Mezőgazdasági szakmacsoport (9–11. évf.): lovász (ráépül a patkolókovács (12.
évf.)), gazda (ráépül a biogazdálkodó (12. évf.)), állattartó szakmunkás.
Élelmiszeripari szakmacsoport (9–11. évf.): húsipari termékgyártó, pék, pékcukrász, továbbá tejipari szakmunkás, édesipari termékgyártó, tartósítóipari szakmunkás,
kistermelői élelmiszerelőállító és falusi vendéglátó.
A szakmai vizsga letétele után lehetőség van két év alatt (12–13. évf.) érettségi
bizonyítványt szerezni.
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A gyakorlati képzés helyzete iskolánkban
A gyakorlati képzés feltételei teljes körűen és megfelelő szinten biztosítottak. Az
utóbbi években egyre több vállalkozóval, céggel, vállalattal kötöttünk együttműködési
megállapodást a gyakorlati képzés színvonalának javítása céljából.
Szakmai versenyeken elért eredményeink
Az állattenyésztő szakmában 1996 óta nem volt verseny, végzős kertész osztályunk
csak az 1999, 2000 és 2001 években volt. A lótenyésztő szakmában 2001 óta rendeznek
SZKTV-t, pék-cukrász versenyzőt pedig csak a táblázatban látható években indítottunk. A
gazda szakmát tanulók versenyét 2018 óta rendezik meg.
Látható, hogy minden iskolánkban oktatott szakma képzésében ott vagyunk az
országos élvonalban. Az agrárszakképzéssel foglalkozó szakgimnáziumok számára évente
megrendezett Guba Sándor és Csapó Dániel Emlékversenyeken, illetve pék és cukrász
hagyományőrző versenyeken minden évben több tanulónk végez dobogón.
A versenyeredményeink is bizonyítják, hogy magas színvonalú képzés folyik
intézményünkben.

Iskolánk tanulói által elért eredmények a Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken
ÁllatÉv
Kertész Lótenyésztő
Hentes
Pék-cukrász
Pék
Gazda
tenyésztő
1994 I., II., III.
VI., VII.
1995
IV.
IV., VI.
1996
XIV., XIX.
I., II.
1997
VII., XIV.
1998
II.
1999
IV.
2000
I.
II.
2001
IV.
VI.
VI., XIII.
2002
IV., XV:
2003
II., VII.
IV., XIII.
2004
VI., XI.
V.
2005
IX.
I., II.
2006
III., XVI.
2007
III., XIV
I.
2008
II., X.
V., VIII.
XII., XVII.
2009
IX., XIX.
IX., XIII.
I., II.
2010
XVI.
I., II.
I., I., II.
2011
XV.
I., VI.
VI.
2012
V., VI.
IV., XIV.
V.
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2013
2014
2015
2016
2017
2018

VII., XII.
I., IX.
II., IV.
III., X.
I., VII.
I., II.

I., III.
IV., XIX.
I., IV.
VI., IX:
I., V.
I., III.

VI.
XII., XVII.
I.
I.
XVI., XVII.

XIII.
I., III.
IV.

III., VIII.

Iskolánk tanulói által elért eredmények egyéb országos szakmai versenyeken
Év
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017

Verseny:
SZÉTV mezőgazdasági alapismeretek
Csapó Dániel Emlékverseny
Csapó Dániel Emlékverseny
OSZTV mezőgazdasági technikus
Csapó Dániel Emlékverseny
SZÉTV mezőgazdasági alapismeretek
Csapó Dániel Emlékverseny
SZÉTV élelmiszeripari alapismeretek
Csapó Dániel Emlékverseny
Csapó Dániel Emlékverseny
OSZTV sütő- és cukrászipari technikus
SZÉTV mezőgazdasági alapismeretek
SZÉTV mezőgazdasági alapismeretek
Csapó Dániel Emlékverseny
OSZTV sütő- és cukrászipari technikus
SZÉTV élelmiszeripari alapismeretek
Guba Sándor emlékverseny
Csapó Dániel Emlékverseny
OSZTV sütő- és cukrászipari technikus
OSZTV mezőgazdasági technikus
Csapó Dániel Emlékverseny
SZÉTV élelmiszeripari alapismeretek
SZÉTV mezőgazdasági alapismeretek
Csapó Dániel Emlékverseny
Guba Sándor Emlékverseny
OSZTV élelmiszeripari technikus
SZÉTV élelmiszeripari alapismeretek
OSZTV mezőgazdasági technikus
Guba Sándor Emlékverseny
Csapó Dániel Emlékverseny
SZÉTV élelmiszeripari alapismeretek
Guba Sándor emlékverseny
ÁSZÉV mezőgazdasági ismeretek
Guba Sándor Emlékverseny

Helyezés:
7.
1., 2., 3.+ különdíj
1., 1., 1., 3.
2., 3., 9.
1.+ 2 különdíj
2.
1., 1., 3.
5.
1., 2., 3.
különdíj
1., 7., 9., 11.
4.
6.
2.
13.
5.
különdíj
2., 6., 7.
11., 15.
5.
2., 6., 8., 14.
1.
2., 13.
1., különdíj
1., 2., 3.
7.
9.
11.
2., különdíj
3.
5., 6., 14., 15.
2., 3., különdíj
7.
1., különdíj
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2017
2018
2018
2018
2018
2018

ÁSZÉV élelmiszeripari alapismeretek
Csapó Dániel Emlékverseny
OSZTV élelmiszeripari technikus
ÁSZÉV élelmiszeripari alapismeretek
OSZTV mezőgazdasági technikus
Guba Sándor Emlékverseny

6.
2., különdíj
11., 14.
7., 10., 11.
7.
1., különdíj
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Gyakorlati képzés az élelmiszeripari szakmacsoportban
P&P Pékáru Kft: A pék, pék-cukrász és sütő- és cukrászipari technikus szakmát
tanuló diákjainknak tanulószerződéssel a cég biztosít gyakorlóhelyet.
A Kft 1996-ban alakult, napjainkra az egyik legmeghatározóbb sütőipari vállalkozás
Bács-Kiskun megyében.
A P&P Pékáru Kft tevékenysége alapvetően két területen realizálódik, úgymint friss
pékáru (kenyér, fehéráru, finom pékáru) és gyorsfagyasztott sütőipari termékek, illetve
tésztafélék gyártása és forgalmazása. A gyorsfagyasztott pékárut országos látványpékség
franchise hálózaton keresztül értékesítik.
1998 óta történik az üzemben a tanulóink gyakorlati képzése, 2004-ig
együttműködési megállapodással, majd pedig tanulószerződéssel. A cégnél 6 szakoktató
végzi a gyakorlati oktatást. A megnövekedett létszám miatt 2000-ben önálló tanműhelyt
építettek. A tanulószerződéses rendszer vitathatatlan előnye, hogy a tanulók termelő üzemi
körülmények között sajátítják el a szakma fortélyait, és többen az adott üzemben el is
tudnak helyezkedni.

A cég piaci részesedése évről-évre dinamikusan bővülő, technikai felszereltsége
kimagasló.

Komplex,

Európai

Uniós

színvonalú,

folyamatos

gyártóvonalakkal

rendelkeznek mind friss, mind gyorsfagyasztott pékáru tekintetében.
2013 szeptemberétől a cég a tanműhelyét Kunszállásra helyezte át.
2014-ben a cég egy új európai színvonalú cukrász üzemet adott át.
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2004-ben a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarától elnyerték az „Év
gyakorlati képzőhelye” kitüntető címet.

Húsipari tanüzem: A tanvágó üzemrész 1992-ben alakult, a megszűnt
Kiskunfélegyházi Húsüzem kényszervágójából. Az iskola – fenntartó önkormányzat
segítségével – feldolgozó üzemet épített a vágóhoz, mely átadása 1998-ban történt meg.

A tanvágó
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Azóta a tanüzem fejlesztése, a géppark korszerűsítése, a berendezések és eszközök
beszerzése, pályázati úton nyert pénzösszegekből és szakképzési hozzájárulásokból történt.
A tanüzemben rendelkezésre álló eszközök, berendezések: Freund SH-60 típusú
gerinchasító fűrész, Freund SH-60 típusú fertőtlenítő kabin, SAMMIC-640 T típusú
vákuumos csomagológép, TB 22 típusú húsdaráló berendezés, FREY F-LINE F50 A-RE
típusú vákuumtöltő gép, K-171/150 G típusú húsipari zsiradékolvasztó berendezés, EV-13
típusú hidraulikus töltőgép, RAMON AS40 3 késes kutter, A 50 típusú keverőgép, K-605
típusú késfertőtlenítő berendezések, RGV-hússzeletelő, KERRES SMOKE AIR főző és
füstölő szekrény, BM 20 GT típusú forrázó, kopasztó berendezés, 2 db duplikátor, DA és
DR típusú digitális asztali mérleg, Hydra 1713 DST magasnyomású mosó berendezés.
A tanüzem alapvető célja a diákok oktatása, nevelése, a húsipari szakma lehető
legmagasabb szinten történő elsajátíttatása, de emellett fontos feladat a nyereséges
működés is. Az üzem tevékenységei: vágás, bérvágás, bércsontozás a lakosság és cégek
számára, tőkehús forgalmazása, több mint 40 féle késztermék (házi májas, disznósajt, sütő
hurka, sütő kolbász, paraszt kolbász, suli-sonka) gyártása és értékesítése
A húsipari termékgyártó tanulóink a kereskedelmi modul gyakorlatait az iskola
Mintaboltjában végzik.
A húsipari tanüzemünk 2008-ban elnyerte a „Minősített tanüzem” címet.

A tanvágó
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Gyakorlati képzés a mezőgazdasági szakmacsoportban
Tangazdaság
A szakképesítések hagyományai és sajátosságai szerint az állattenyésztési,
növénytermesztési, kertészeti, gépészeti és gazdálkodási alapismeretek elméleti és
gyakorlati oktatásának teljes feltételrendszere magas színvonalon biztosított az iskolában,
illetve a tangazdaságban. A gyakorlati képzés fő bázisát az iskolánk 200 hektáros
tangazdasága jelenti, amely jól felkészült a gyakorlati csoportok fogadására.

A gyakorlati képzés tárgyi feltételei: 1992 óta jelentős fejlesztések realizálódtak a
tangazdaságban. A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési Alaprészének decentralizált keretéből
a tangazdaság munkagép parkját bővítettük.
A tangazdaságban 1993-tól kezdődően két, úgynevezett 100-as istálló felújításával
és átalakításával kerültek kiépítésre az állattenyésztés feltételei. Ezekből az istállókból
alakítottunk ki gépszínt, szociális blokkokat és tantermeket. A szociális és tantermi rész
melegítését központi fűtéssel, kisbálás kazán beállításával oldjuk meg. A fűtéshez
szükséges energiafüvet mi termesztjük és bálázzuk.
Az állattartótelep állaga kifogástalan, állapota és a kialakított tartásmódok
megfelelnek az állatvédelmi és állategészségügyi előírásoknak. A környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő trágyakezelési technológiát alkalmazunk. A sertés istállórész 15
anyakoca tartására, fiaztatására, illetve a szaporulat hízlalására alkalmas férőhelyeket
14
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biztosít. A takarmányozás modern, önnedvesítős önetetővel és önitatóval történik. Az
állattartó telepen 15 db magyar nagy fehér koca és annak szaporulata, illetve 13 db anyajuh
található a bárányaival. 2014-ben és 2015-ben több mangalicát vásárolt az iskola. A
mangalica sertés tenyésztésével és tartásával az a célunk, hogy hasznosítsuk a zöldség
feldolgozó melléktermékeit és folyamatos vágó alapanyagot biztosíthassunk a Húsipari
Tanüzem részére.

Sertéstelepünk

Egyéb létesítmények: 249 m2 széna-szalmatároló, 468 m2 magtár, 400 mázsa
befogadó képességű gabona siló torony, 92 m2 takarmánykeverő helyiség, ahol „Bábolna
típusú” takarmánydarálóval és keverővel történik a sertések számára a táptakarmány
keverése. Az állatállomány abraktakarmány szükségeltét, valamint a szálas takarmányokat
a tangazdaság növénytermesztési ágazatában állítjuk elő.
A 2003-ban átadott lóistálló az uniós állatvédelmi előírások szigorú betartásával
került kialakításra. Az eredetileg 8 bokszos lóistállórészt kinőttük. Jelenleg 15 ló
elhelyezésére nyílik itt lehetőség, de a szénatárolóban is kialakítottunk 4 férőhelyet. Az
istállóhoz kiszolgáló helyiségek tartoznak, úgymint a szerszámos kamra, a patamosó, a
takarmánytároló és a kocsiszín. Rendelkezünk karámokkal, díjlovagló és díjhajtó
négyszöggel.
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A lóállományunk jelenleg 2 db nóniusz kanca, 1 db shagya arab kanca, 1 db kisbéri
félvér kanca, 2 db magyar félvér kanca, 1 db angol telivér kanca, 2 db haflingi, és 1 db
magyar félvér csikó. 2014-ben ajándékba kaptunk egy pár shetlandi pónit és egy gyönyörű
nóniusz herélt lovat. Ezek mellett 1 bértartott ló található a tangazdaságban. Délutánonként
a város lakosságának meghirdettük a lovaglási lehetőséget. Nyaranta napközis lovas tábort
szervezünk általános iskolás gyerekeknek, melynek nagy sikere volt mind a diákok, mind a
szülők körében. A táborok nagyon hasznosak voltak az iskola számára is, hiszen bevételt
termeltek és mellette növelték a MEZGÉ népszerűségét, aminek beiskolázáskor komoly
jelentősége van.
Az iskola istállója megkapta a Négypatkós lovarda címet.

A kertészeti gyakorlatok feltételei is adottak a tangazdaságban. A tanulók
telepítették 1993/94-ben a gyümölcs és szőlő bemutatókertet. A gyümölcsös 1,2 ha és 52
fajta gyümölcs van benne. A szőlőterület szintén 1,2 ha és 14 fajta található benne, kétféle
művelési módban. 42 m2 üvegház, 120 m2 fóliasátor és 500 m2 kertészeti bemutató kert áll
rendelkezésre különféle zöldségnövények bemutatása céljából. Az elmúlt években
fűszerpaprikát termesztettünk ezen a területen.
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A 164 hektár művelt szántó területen az 5 leginkább jellemző növényi kultúra az
őszi búza, őszi árpa, zab, napraforgó, őszi káposztarepce és a lucerna volt.
A tangazdaságunk rendelkezik a terület megműveléséhez legszükségesebb
gépekkel, úgymint erőgépek (MTZ 82, Zetor Frontierra), pótkocsik, tárcsa XT-4,
műtrágyaszóró, függesztett váltva forgató eke, MASCAR függesztett vetőgép, függesztett
axiáldobos permetező, függesztett közép mélylazító, kombinátor, gyűrűshenger, tárcsás
borona, fűkasza, rendsodró és bálázó. A gépi munkák elvégzésébe besegítenek a
jogosítvánnyal rendelkező technikus tanulóink.
A gyakorlati képzés személyi feltételei: a tangazdaságban 5 fő az alkalmazottak
létszáma, mellettük 5 intézményi oktató segíti a gyakorlati képzést és az elméletet tanító
tanárok is vállalnak szakmai gyakorlatokat.
A

tangazdaságunk

2008-ban

„Bronzkoszorús

tangazdaság”

minősítésben

részesült.
Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó Tanüzem: A TÁMOP 1.4.3-12/1 jelű „Félegyházi
Hangya-2010

Termelőiskola

a

Vidék

Iskolája”

elnevezésű

projekt

keretében

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának beruházásaként épült meg az üzem, amelyet
2014-ben adtak át. Az üzemet 2015-től az önkormányzat oktatási céllal az iskolának adja
vagyonkezelésbe.
Az üzem alapterülete 187 m2, alapvető feladata zöldségek és gyümölcsök
feldolgozása, a legnagyobb feldolgozottsági fok elérésével. Gépek, berendezések: NLM
ATR zöldségmosó berendezés, 2 db PV/Pl 32 típusú zöldségtisztító, HALLDE RG 350
17
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típusú szeletelő gép, INTERCOM SQUARE vákuumcsomagoló, hűtött készárú raktár,
öltözők.
Egyéb mezőgazdasági gyakorlatok
Kiskunfélegyháza környékén, nem nagy távolságra az iskolától, a mezőgazdaság
minden területének bemutatására lehetőség nyílik. A cégekkel és vállalkozókkal sikerült
együttműködési megállapodásokat kötni, így biztosítottá vált minden állatfaj bemutatása.
Külföldi szakmai gyakorlatok: A VM VKSZI Leonardo-mobilitási pályázata
segítségével 2011-től minden évben néhány lovász tanulónk eljuthat Németországba
külföldi gyakorlatra, ami nagyon komoly elismerése az iskola szakmai és nyelvi
képzésének. A diákok megfigyelhették a tartási technológiát és tenyésztéssel kapcsolatos
ismereteket is szereztek. Sok élménnyel, szakmai tapasztalattal gazdagodtak, és az idegen
nyelvi környezetben sokkal alaposabban elmélyíthették a német tudásukat. A jövőben is
törekszünk arra, hogy minél több tanulók juthasson ki a VKSZI pályázataival külföldre.
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A beiskolázás:
A környék általános iskoláit előre egyeztetett időpontban felkeresik kollégáink és a
nyolcadikosoknak bemutatják intézményünket, képzéseinket. A szülőket beiskolázási
szülői értekezleteken tájékoztatjuk iskolánk nyújtotta lehetőségekről. Közel 100
településről érkeznek hozzánk tanulók, így igen nehéz feladat az összes általános iskola
felkeresése, ezért bevált gyakorlatként és igen hatékonyan működik intézményünkben,
hogy tanulóink – felkészítés után és beiskolázási szóróanyaggal ellátva – visszatérnek
egykori általános iskolájukba és toborzó körutat tartanak a nyolcadik osztályosoknak.
Minden évben részt veszünk a megyei és városi Pályaválasztási Kiállításon, többször is
elnyertük a legszínvonalasabb kiállítónak járó díjat.
A

médiában

igyekszünk

bemutatni

versenyeredményeinket,

iskolai

rendezvényeinket. A város lakosságának is szervezünk programokat, a Mezgé Piknik már
évek óta kedvelt a város lakossága és környékbeliek körében, valamint néhány éve iskolánk
is csatlakozott a Szakmák Éjszakája programjaihoz.
Honlapunkon és facebook oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk az odalátogatókat
az iskolánkban történtekről és az aktuális információkról.
A

Kiskunfélegyházi

Mezőgazdasági

és

Élelmiszeripari

Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium honlapja: www.mezge.hu
A

Kiskunfélegyházi

Szakközépiskola

Mezőgazdasági

és

és

Élelmiszeripari

Kollégium

facebook

Szakgimnázium,
oldala

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001946317890
A felnőttképzés helyzete iskolánkban
Az iskola a szakképzési hagyományaira, lehetőségeire és a profiljához kötődő
felnőttképzési igényekre alapozva kapcsolódott be 2002-ben a felnőtt szakmai képzésbe,
továbbképzésbe. Intézményünk 2005 óta rendelkezik felnőttképzési akkreditációval. Csak
olyan szakképesítések képzését vállaljuk fel, amelyeknek a személyi és tárgyi feltételeit
teljes körűen biztosítani tudjuk.
Iskolánknak egyik célkitűzése, hogy közvetlen környezetünkben az agrárképzés,
illetve az agrártovábbképzés fő bázisává váljunk, hogy segítséget nyújtsunk a térség
gazdálkodóinak, mezőgazdasági, élelmiszeripari vállalkozóinak megélhetésüket biztosító
szakmai képzések megszerzésében, ismeretmegújító továbbképzések szervezésével és a
képzési tanácsadás hatékony működtetésével.
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2002 óta számos OKJ-s tanfolyamot és egyéb továbbképzést bonyolított le iskolánk:
ezüstkalászos gazda, aranykalászos gazda, mezőgazdasági vállalkozó, vágóállat-minősítő,
baromfifeldolgozó, sertésminősítő, szarvasmarha minősítő, tejfeldolgozó és sajtkészítő,
virágkötő, gyógynövényismerő és -termesztő, zöldkönyves alapképzés, sütőipari munkás,
gyorsfagyasztott sütőipari termékgyártó, csontozó munkás, gazda, lótartó és –tenyésztő,
lovastúra-vezető, húsipari mesterképzés. Sajnos egyre nehezebben lehet indítani egy-egy
csoportot, mert nem jön össze a minimális létszám.
2014 óta az iskola saját jogon indíthat felnőttképzéseket és azokat vizsgáztathatja is.
Beiskolázási szempontból is fontos a felnőttképzés, hiszen a képzéseinkkel
elégedett gazdák, hozzánk íratják gyermekeiket is.

A pályázati lehetőségek kihasználása
Nagyon fontos számunkra a pályázatokon való részvétel, hiszen máshonnan nem
juthatunk forrásokhoz a szükséges fejlesztések megvalósítása céljából. A megírt
pályázataink eredményesek voltak.
2008/2009. tanév


kollOKA X. Közoktatási kollégiumok eszközparkjának fejlesztése 1 700 000Ft



kollOKA XI. Közoktatási kollégiumok tanulószobáinak és informatikai parkjának
fejlesztése, modernizálása 3 124 426 Ft



kollOKA XIII. Pályázat a szakoktatásban résztvevő közoktatási kollégiumok
részére, a kollégium szakmai munkájának támogatására 3 170 000 Ft



SZFP-II. Szakiskolai Fejlesztési Program az iskola módszertani kultúrájának
fejlesztése 38 000 000 Ft



MOB D-08/2008 Szakiskolai belföldi mobilitási program megvalósítása 835 700 Ft

2009/2010. tanév


kollOKA XIV. Közoktatási kollégiumok adatszolgáltatása pályázat 100 000 Ft

2010/2011. tanév


kollOKA XVII. Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése
című pályázat 7 853 276 Ft
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TIOP 1.1.1.-07/1 A Kiskunfélegyházi Önkormányzat közoktatási intézményeinek
informatikai fejlesztése, „Intelligens iskola” program 6 347 500 Ft

2011/2012. tanév


TÁMOP-3.1.7-11/1 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése” című pályázata 4.000.000 Ft



MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram
2 220 000 Ft



MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogram
2 220 000 Ft

2012/2013. tanév


MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram 352
000 Ft



TÁMOP 3.1.4-12/2-1126 „Innovatív iskolák fejlesztése” konzorciumi partnerként
100 000 000 Ft



TÁMOP

1.4.3-12/12012-0121

„Félegyházi

Hangya-2010

Termelőiskola”

konzorciumi partnerként 2 082 350 Ft


Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási
keretének elhasználására,a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló
beruházás támogatására 966 500 Ft



Arany János Szakiskolai Kollégiumi Program

2013/2014. tanév


TÁMOP 3.1.4-12/2-1126 „Innovatív iskolák fejlesztése”



TÁMOP 1.4.3-12/12012-0121 „Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola”



Arany János Szakiskolai Kollégiumi Program



MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram 510
000 Ft



MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogram 780
000 Ft
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2014/2015. tanév


TÁMOP 3.1.4-12/2-1126 „Innovatív iskolák fejlesztése”



TÁMOP 1.4.3-12/2012-0121 „Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola”



Arany János Szakiskolai Kollégiumi Program



MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram 240
000 Ft



MACIKA Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogram 780
000 Ft



TÁMOP-3.3.13 projektben való részvétellel iskolánk kapcsolódott az Eötvös József
programhoz



TÁMOP-2.2.7 B-3-13/1-2014-0001 „Modellprogram a duális rendszerű szakképzési
tartalmak pilot jellegű átültetéséhez”

2015/2016. tanév


TÁMOP 3.1.4-12/2-1126 „Mozdulj velünk” pályázat

2016/2017. tanév


GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak
képzése” című kiemelt projekt

2017/2018. tanév


KEHOP-5.2.10 pályázat



GINOP-6.2.3-17-2017-00022 pályázat

Összegzés
A

Kiskunfélegyházi

Mezőgazdasági

és

Élelmiszeripari

Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium az elmúlt 25 év alatt a térség legszínvonalasabb agrárszakképző intézményévé vált. Az eltelt idő alatt az iskola, illetve az oktatás tárgyi feltételei
megújultak, teljesen új iskolaépület, tornaterem, étkezde, húsipari tanüzem, tangazdaság és
felújított kollégium áll a tanulók rendelkezésére.
A képzés színvonala országosan is elismert, hiszen a Szakma Kiváló Tanulója
versenyeken (SZKTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken (OSZTV) és más
megmérettetéseken iskolánk tanulói rendszeresen az élmezőnyben végeznek. A
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vizsgaelnökök szívesen jönnek iskolánkba vizsgáztatni, mert a diákok tisztelettudóak, jól
felkészültek, az eredmények magasan az országos átlag fölött vannak. A fejlődés talán
legmeghatározóbb mozgatórugója az elkötelezett tantestület.
A viszonylag gyenge tanulmányi eredménnyel, sok esetben rossz családi
körülmények közül érkező diákjaink beilleszkedését szeretettel és nagyobb odafigyeléssel
próbáljuk elősegíteni, a tanulmányi eredményeik javulását pedig korszerű módszerek
(csoport munka, projekt módszer, kooperatív technikák) alkalmazásával érjük el. A
családias légkör, a nagyobb törődés eredménye, hogy tanulóink többsége lelkes, motivált,
segítőkész, rengeteg munkával segítik a tanüzemek működését, szépítését, az iskolai
kulturált környezet megóvását.
Iskolánk minden nálunk oktatott szakma számára tud gyakorlóhelyet biztosítani. A
pék és pék-cukrász gyakorlatokat tanulószerződéssel oldjuk meg a P&P Pékáru Kft
tanüzemében. Rendelkezünk saját húsipari tanüzemmel (vágó- és feldolgozó üzemrész). A
200 hektáros tangazdaságunkban kertészet, állattartó telep és modern lovas centrum áll a
gyakorlati képzés szolgálatában.
A környékbeli termelőüzemek, vállalkozók is szívesen látják diákjainkat szakmai
gyakorlatokon. A lehetőségeket kihasználva külföldi szakmai gyakorlatokra is küldjük
tanulóinkat.
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