Lóistálló és lovak
Rózsa Pál
igazgató
Hamarosan döntenetek kell arról, hogy melyik és milyen középiskola
tanulói szeretnétek lenni az elkövetkező években.
A mi iskolánk az agrárágazat iránt érdeklődő fiatalokat várja, az
Agrárminisztérium fenntartásában működik.
Az iskola környezete, hangulata és oktatási feltételrendszere rendkívüli
lehetőséget kínál az itt tanulni vágyó diákok számára, a XXI. század
iskoláját képviseli.
Multimédiás eszközrendszerek, modern informatikai eszközök, 200
hektáros tangazdaság, húsipari tanüzem és otthonos kollégium
biztosítja a nyugodt felkészülést és pihenést.
Ismerjétek meg iskolánkat, mert érdemes!
Szívesen fogadjuk az érdeklődést személyesen vagy telefonon.
Szeretettel hívunk Kiskunfélegyházára, a MEZGÉ-be!

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u. 2/A. Tel.: (76) 461-022
Email: iskola@mezge.hu
Web: http://mezge.hu

Kedves Nyolcadikosok!

MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
KISKUNFÉLEGYHÁZI
Üvegház

TUDNIVALÓK
Technikumi képzések (9-13. évfolyam):

Tanterem

0901 Mezőgazdasági technikum
A mezőgazdasági szakmacsoport szakmáit alapozza meg,
Állattenyésztő- vagy Növénytermesztő technikus szakmairánnyal.
0902 Húsipari technikum
Az élelmiszeripari szakmacsoport szakmáit alapozza meg, Húsipariellenőrzési technikus szakmairánnyal.
0903 Sütő- és cukrászipari technikum
Az élelmiszeripari szakmacsoport szakmáit alapozza meg, Sütő- és
cukrászipari technikus szakmairánnyal.

Tangazdaság

Gyümölcsös

Ebéd

lő

Szakképzések (9-11 évf.):
Pénzbeli juttatások:
Mezőgazdasági szakmacsoport:
0904 Gazda - Lovász, Növénytermesztő vagy
Állattenyésztő szakmairánnyal
Élelmiszeripari szakmacsoport:
0905 Édességkészítő
0906 Hentes és húskészítmény-készítő
0907 Pék
0908 Pék-cukrász

- Apáczai ösztöndíj
- Szakképzési ösztöndíj
- Tanulószerződés
- Munkaszerződés
- Egyösszegű pályakezdő juttatás

Zöldség és
gyümölcsfeldolgozó
tanüzem

A szakközépiskola befejezése után 2 éves érettségire felkészítő képzést
indítunk (12.-13. évf.) megfelelő számú jelentkező esetén.
Az eredményesebb, sikeresebb továbbhaladás céljából új módszerekkel,
kibővített, korszerű eszköztárral oktatjuk azokat a diákokat, akik a mezőgazdasági
és élelmiszeripari szakmákat szeretnék elsajátítani. Egy-egy szakot csak megfelelő
számú jelentkező esetén tud indítani az iskola. Minden szakmában az iskola
biztosítja a gyakorlóhelyeket.

Mangalicák

Tornatere

m

Az iskola saját tangazdasággal, 4 patkós lovardával, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemmel, húsüzemmel valamint mintabolttal rendelkezik!
Az iskolával közös udvarban elhelyezkedő kollégium szinte minden igénylőnek
otthont tud biztosítani.

Húsipari tanüzem

Folyosó
Hússertések

Felvételi követelmények: felvételi vizsga nincs. A felvételről a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlagolása alapján dönt az iskola. Az átlag számításánál a
készségtárgyakat, illetve azokat a tantárgyakat, amelyekből felmentés van, nem
vesszük figyelembe.
A tanulási nehézségekkel, zavarral küzdő tanulók részére is biztosítjuk az
esélyegyenlőséget.

Folyosó
P&P tanműhely

Folyosó

NYÍLT NAPOK
2020. november 19., 20. 8:00-15:00
2020. november 27.
8:00-15:00
A részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött: www.mezge.hu

VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET!

