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1. Bevezetés, motiváció
„Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget,
a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”
Albert Einstein
Mindenképpen motiváló idézetre volt szükségem ahhoz, hogy egyáltalán belevágjak. Hisz
mindenki, aki eltöltött már néhány évet vezetőként egy iskola élén, időnként vissza kell, hogy
tekintsen, s értékelnie kell az elért eredményeket, az eddig megtett utat. Mérlegre kell tennie,
hogy a kitűzött célok közül mit sikerült megvalósítania, s melyek meghiúsulásáért okolhatók a
körülmények, s melyek azok, melyek saját hibájából nem valósulhattak meg. S egy vezetői
pályázat nem csak a múltról kell, hogy számot adjon, hanem a jövőbe kell tekintenie. Milyen
célok lehetnek reálisak, milyen lehetséges jövőt rajzolnak ki a jelenleg érvényben lévő, vagy
várhatóan életbe lépő régi és új szabályok. S erre leginkább valóban az a legjellemzőbb, hogy
keressük a boldogulást, a lehetőségeinket, a szabályokkal és a közvetlen partnereinkkel való
harmóniát.
Lehet kudarcként, hibaként értékelni, hogy az eddig sok-sok munkával, kitartással elért
eredmények időről időre elértéktelenedtek, új körülmények, új szabályok szerint kellett akár
többször is újrakezdeni. De ha vezetői pályázatról van szó, akkor az új szabályok rejtette új
lehetőségek, új kihívások azok, melyeket inkább szem előtt kell tartani. Ezt teszem. Hiszen az
elmúlt időszakban sem hiányzott munkánkból a sorozatos változások közepette a helyzethez
való alkalmazkodás, a pillanatnyi lehetőségek maximális kihasználásának, a mindig
újrakezdésnek a szándéka és képessége, melyet mindig az a cél vezérelt, hogy az aktuális
szereplőknek – az éppen akkor itt tanuló diákoknak, az éppen akkor itt dolgozó
pedagógusoknak és más alkalmazottaknak – a lehetőséget megteremtsük a fejlődésre, a
továbbhaladásra, s támogassuk a kitűzött célok megvalósulását. S tettük ezt mindig alázattal és
sok-sok szeretettel a szívünkben.
Jómagam továbbra is igyekszem legjobb tudásom szerint azt a célt szolgálni, ami egy iskolának
feladata kell, hogy legyen: a benne tanuló diákok tudás iránti vágyát felkelteni, fenntartani,
ismereteiket gyarapítani, emberségüket formálni, melyhez elengedhetetlen és nélkülözhetetlen
a gyerekek és a választott hivatás szeretete, az intézmény iránti elkötelezettség.
1.1.

Pedagógiai, vezetői hitvallás

Szerencsés embernek vallom magam, hogy immár lassan 31 éve azzal foglalkozhatok, amire
gyerekkori álmomként készültem – pedagógus lehetek. Az elmúlt időszak alatt nagyon sok
tapasztalatot gyűjtöttem, szerencsére voltak a tanításban sikereim is, melyek mindig lendületet
adtak a nehezebb időkben. Most ilyen nehezebb idők járnak. A generációk egymást váltják, s
jelenleg egy számunkra nehezen érthető, nehezen kezelhető újabb generáció megérkezésével
egészen újfajta kihívásoknak kell megfelelni. A Z (net) generáció tagjainak, mivel már egy új
világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokásaik. Ez problémákat vet fel az
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oktatásuk során, elsősorban a tanítási módszerek területén. Egyre nehezebb átadni a tudást
azoknak a fiataloknak, akik a gyors információáramláshoz és annak befogadásához vannak
szokva, egyszerre több érzékszervükre ható ingerekre van szükségük a figyelmük
fenntartásához. Ők azok, akik alig töltenek időt olvasással, viszont egyre többet játszanak
számítógépes játékokkal, s elveszítik az időérzéküket. A változáshoz nekünk, az oktatásban
dolgozóknak kell alkalmazkodni. Nekünk kell megtalálni azokat a módszereket, azokat az
oktatási formákat, melyekkel képesek vagyunk fenntartani a figyelmüket, felkelteni az
érdeklődésüket, s melyekkel el tudjuk érni, hogy céljaik legyenek, hogy azokért képesek
legyenek akár áldozatokat is hozni.
Az elmúlt időszakban szaktanácsadóként végzett munkám során is azt tapasztaltam, hogy az a
legnagyobb feladat az oktatás szereplőinek felkészítésében, hogy megértsék azt, hogy nekik (is)
kell változtatni. Ehhez az ide érkező új, kissé makacs generáció tagjaihoz és annak jellemző
tulajdonságaihoz kell igazítani a tanítás eszköztárát, a tanárok felkészültségét, s ebben
mindenkinek egyéni felelőssége van. A pedagógus munka iránti elhivatottságomnak, a
pedagógus utánpótlás támogatásába vetett hitemnek köszönhetően vállalkoztam az elmúlt
időszakban mesterpedagógusként a szaktanácsadói feladatokra, s az igazgatói feladatok mellett
ez segített hozzá ahhoz a tapasztalathoz, mellyel az intézmény pedagógusainak munkáját is
segíteni tudom. Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy a pályán lévők gondjaiban, problémáiban
valaki valóban segítséget tudjon nyújtani, ahhoz önmagának is meg kell tapasztalnia a
változások okozta gondokat, s meg kell ismernie azok megoldási lehetőségeinek hatékonyságát,
alkalmazhatóságát.
Az eltelt 11 év vezetői tapasztalata azt is megtanította számomra, hogy egy ekkora intézmény
vezetői feladatainak megtanulásához, megfelelő szintű ellátásához több évre és folyamatos
alkalmazkodásra is szükség van. Több év kell ahhoz, mire kialakíthatóvá és fenntarthatóvá válik
az a belső rendszer, melyben az intézmény a külső szabályozásnak eleget téve, de a benne élő
tanulók és dolgozók számára is élhető környezetet teremtve kiszámíthatóan tud működni, fel
tud készülni azokra a – sajnos gyakori – változásokra, melyek az iskola életét érintik, s képes
ezekhez rugalmasan, az érintett szereplők – elsősorban a diákok – biztonságát biztosítva
alkalmazkodni. Ugyanakkor szükség van a megújulásra is. Nem ringathatjuk magunkat soha
abban a hitben, hogy „megoldottuk” a helyzetet. Mindig újabb és újabb kihívások várnak ránk,
s ezekhez rugalmasan alkalmazkodva, időnként megújulva és optimistán kell hozzáállni.
1.2.

Vezetői koncepció
1.2.1. Működést szabályozó dokumentumok

Az intézmény működését, feladatait, így vezetői koncepciómat a következő törvények,
dokumentumok határozzák meg:
§ 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
§ 12/2020. (II. 7) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
§ 319/2020 (VII.1.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet módosításáról
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§ 95/2021. (II.27.) Kormányrendelet a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő
egyes kormányrendelet módosításáról
§ SZAKMAJEGYZÉK a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló - 95/2021.
(II.27.) korm rendelettel módosított - 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet szerint
§ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
§ 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
§ 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról
§ A Munka Törvénykönyve
§ A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Alapító Okirata és belső
szabályzatai
§ Az intézmény Szakmai Programja
§ Az intézmény Házirendje
§ Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
1.2.2. Vezetői alapelvek
A szakirodalom által definiált 3 féle klasszikus vezetői típus (autoktrikus, demokratikus és
laissez-fire) közül önmagamat dominánsan leginkább a demokratikus kategóriába sorolnám,
ugyanakkor pontosan tudom, hogy bizonyos feladatok, bizonyos helyzetek a másik kettő típusú
magatartást is megkövetelhetik egy-egy vezetőtől.
Kicsit tágabban, vagy modernebb felfogásban értelmezve a vezetői típusokat, a lehetséges
8-féle (tranzakciós, transzformációs, szolgáló, demokratikus, autokratikus, bürokratikus,
megengedő és karizmatikus) stílus közül leginkább a transzformációs típusba sorolnám magam
az általam ismert saját személyiségjegyeim alapján. Ennek a vezetői stílusnak az a jellemzője,
mely reményeim szerint rám is igaz, hogy a javítást szem előtt tartva szívesen vállalkozom
változtatásra, s ennek érdekében támogatom a kreatív önmegvalósítást, inspirálom az új
ötleteket.
Saját habitusomat és személyiségjegyeimet ismerve tehát eredményesnek és sikeresnek csak
úgy tudom elképzelni a vezetői tevékenységet, ha továbbra is arra törekszem, hogy a döntéselőkészítésben minél szélesebb körben bevonva az érintetteket közösen találjuk meg azokat a
megoldásokat, eszközöket, és új módszereket, melyek egy-egy adott probléma megoldásához,
egy-egy kitűzött cél eléréséhez vezetnek el minket. Talán az egyik veszélye épp az lehet a
hosszabb vezetői tapasztalatnak, hogy bizonyos kérdéskörök, bizonyos tevékenységek a jól
bejáratott döntési mechanizmusokat alkalmazva nem adnak elegendő teret a megújulásnak, új
szereplők bevonásának, ezért a jövőben minden vezetői feladatot érdemes felülvizsgálni,
szükség esetén a döntés előkészítésébe az eddigiektől eltérő, vagy annál bővebb kört is bevonni.
Tisztában vagyok azzal is, hogy a döntések és azok következményeinek felelőssége egy
személyben a vezetőé, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy olyan célokat, olyan megoldási
módszereket képviseljek, melyek a többség támogatását élvezik, ezért minden esetben az
érintettek véleményének teljes körű megismerésére törekszem a döntés meghozatala előtt.
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Önmagamtól elvárt, az intézmény értékrendjét (is) meghatározó tulajdonságok
- gyermekközpontúság
- az iskolai tevékenységnek a diákok igényeihez, képességeihez, szükségleteihez való
igazítása
- az oktatók szerepének elismerése, anyagi és erkölcsi megbecsültségük erősítése
- világos és egyértelmű elvárások megfogalmazása a munkavállalókkal és a
tanulókkal szemben egyaránt
- reális, szükség szerint kritikus és/vagy elismerő értékelés, melynek a
középpontjában a munkafegyelem, az eredményesség és a minőségi munka áll
- segítő, motiváló, elismerő, feszültségmentes, oldott légkör kialakítása, fenntartása
- együttműködő-készség, egymás elfogadásának és tiszteletének kialakítása, mások
által elért eredmények irigységtől mentes megbecsülése
- önképzésre ösztönzés a szakmai színvonal megőrzése, illetve emelése érdekében
- feladatok, elvárások, ellenőrzések, értékelések folyamatának, szempontjainak,
felelőseinek, időfaktorainak pontos behatárolása, megfelelő időben és megfelelő
nyilvánossággal történő közzététele, a számonkérhetőség feltételeinek
megteremtése
- az oktatói testület tagjaira váró új típusú értékelésre, minősítésre való szakmai és
informatikai felkészültség, támogató együttműködés
Rendelkezésre álló kompetenciák, tulajdonságok
- innovációra való fogékonyság, képesség
- magabiztos IKT eszközhasználat mind az oktatásban, mind a vezetésben
- kiváló problémamegoldó képesség
- gyors helyzetfelismerés
- megfelelő önismeret, csapatépítő szellem
- problémaérzékenység
- nyitottság
- szakmaszeretet
- következetesség
- szabálykövető magatartás
- feladattudat
- empátia
- vezetői feladatokban való jártasság
- a gazdálkodással kapcsolatos feladatok átfogó ismerete
- tanműhelyek üzemeltetésével, termelési feladatokkal kapcsolatos tapasztalat
Fejlesztendő egyéni területek
- idegen nyelvű kommunikáció további javítása
- csapatépítés és szakmai ösztönzés külső szakemberek, trénerek igénybevételével
- munkajogi ismeretek fejlesztése
- kapcsolatépítés a képzésbe bekapcsolódó/bekapcsolható vállalatokkal, cégekkel
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1.3.

Az iskola vezetősége

Az irányítás szempontjából vizsgálva az iskolai szervezetet azt mondhatjuk, hogy az
iskolavezetésnek célkitűző, feladatkijelölő funkciója van, az oktatói testületnek pedig a
célokból és feladatokból fakadó tennivalók meghatározása a feladata, míg a célok
megvalósítása tanulói szinten történik, ami természetesen a tanulók és az oktatók közös
munkájának az eredménye. Ugyanakkor a modern iskolavezetési modellekben a döntések és
feladatok egy része a szakmai munkaközösségek felelősségi körébe csoportosítva valósul meg.
Az együttműködő, gyermekcentrikus légkört és élhető szervezeti klímát biztosító oktatói
testület megtartásában, az újonnan érkezők beilleszkedésének segítésében, a folyamatos és
megbízható, önálló tevékenységhez szükséges mértékű kontrollálásában és megújításában
fontos szerep hárul az igazgatóra és helyetteseire, hiszen az irányvonalak, a legfontosabb
normák meghatározása elsősorban a vezető (a vezetőség) által közvetített értékek és a példaadás
mentén alakul ki, illetve tartható fenn.
Az igazgató szerepe az intézmény életében idén nyáron bekövetkezett változás miatt jelentősen
megváltozott. A korábban önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodását jelenleg a Centrum
látja el, így a gazdálkodással kapcsolatos szerepek és feladatok, s ezzel együtt természetesen a
felelősségi körök is átrendeződtek, ezekhez szükségszerűen alkalmazkodnia kellett az
intézménynek, s benne természetesen a vezetőnek is. A Centrum gazdasági irányítása mellett
azonban továbbra is helyi feladat az intézmény gazdaságos üzemeltetése, a működtetésben való
közreműködés, a bevételek és kiadások előrelátó megtervezése, új bevételi források keresése és
a kiadások csökkentésére való törekvés.
Az iskola vezetésével kapcsolatos feladatok nem vizsgálhatók egymástól elválasztva, hisz ezek
egyszerre, egymásra hatva jelentkeznek. Azt gondolom, hogy minden területen folyamatosan
hibátlanul teljesítő vezetésre egyetlen ember sem képes önmagában, a helyes megvalósításhoz
szüksége van vezetőtársakra, akikkel az eredményes együttműködés alapfeltétele az őszinteség,
a világos, egyértelmű, egyenlő terhelést biztosító munka- és felelősség-megosztás.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert vezetőtársaimmal az eddigi együttműködésünket
alapvetően az őszinteségre és bizalomra épülő, nagy munkabírású együttműködés jellemezte.
Jelenleg a törvényi szabályozásnak és a Centrummal kötött megállapodásnak köszönhetően az
iskola vezetősége az igazgató mellett egy tanügyi és egy szakmai igazgatóhelyettesből,
gyakorlati oktatásvezetőből és egy kollégiumvezetőből áll. A kibővített vezetőség további 10
főt foglal magába (a szakmai, osztályfőnöki és kollégiumi munkaközösségek vezetőit).
A vezetőség munkamegosztása, leterheltsége azonban minden erőfeszítésünk ellenére sem
egyenletes. A feladatok az egyes feladatkörökhöz, vezető-helyettesi feladathoz, megbízáshoz
igazodóan teljeskörűek, de épp ebből adódik az egyenlőtlen leterheltség. Az igazgatói megbízás
lejártával egyidőben a határozott idejű vezetőhelyettesi megbízások is lejárnak, így a következő
időszakra vonatkozóan a feladatok újragondolása, a vezetői feladatok újraelosztása is lehetővé
válik, szükség szerint akár új szereplők bevonásával az oktatói testület jelenleg aktív, a közös
feladatok megoldásában jártasságot szerzett tagjainak vezetői ambícióinak felhasználása
mellett.
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1.4.

Az oktatói testület

A nyáron többszörösen is változás állt be az intézmény életében, működésében, mely
természetesen éreztette hatását az egyes oktatók életében is. Egyrészt életbe lépett a szakképzési
törvény, melynek következményeként a közalkalmazotti jogviszonyt munkaviszonyra cserélte
az alkalmazottak közössége, másrészt az önálló működést lecserélve a Közép-magyarországi
Agrárszakképzési Centrum részeként működik iskolánk. Ezek külön-külön is jelentős változást
jelentettek az alkalmazottak életében, s különösen az oktatók számára jelentett lényeges eltérést
az eddig megszokottól. Az új elvárások, az új szabályok egy világjárvány kellős közepén léptek
életbe, valójában sem a felkészülésre, sem a körültekintő, problémamentes átmenetre nem adtak
lehetőséget a körülmények. Az előző tanév végén a pedagógusok nagyon jól és gyorsan
alkalmazkodtak a megváltozott helyzethez, s a megfelelő eszközellátottság nélkül is képesek
voltak megfelelni a digitális munkarendre történő átállás kihívásainak. Az azóta bekövetkezett
változások – bár az előzetes hírek lényegesen jobb lehetőséggel kecsegtettek – nem hoztak
lényeges javulást az életkörülményekben, a társadalmi megítélésben, viszont teljesen új, sok
szempontból nem egészen tisztázott helyzeteket teremtettek. Talán érthető is az ehhez
kapcsolódó alkalmazotti szkepticizmus, s ilyenkor különösen fontos szerepe van a
vezetőségnek abban, hogy a mindenki számára világosan érzékelhető negatív változások
ellensúlyozásaként felhívja a figyelmet a pozitívumok észrevételére is, s erősíteni tudja azoknak
az embereknek a helyzetét, akik a jövő építése szempontjából kulcsszereplők lehetnek az iskola
életében.
Egy előremutató fejlesztési koncepció megtervezésénél nélkülözhetetlen, hogy az irányítás alá
tartozó oktatók azonosulni tudjanak a vezetőség által képviselt normákkal, értékekkel, s
támogató hozzáállással, együttműködően kapcsolódjanak be a közös elképzelések mentén
körvonalazódott szervezetfejlesztésbe, a szervezeti kultúra előnyös összetevőinek
megőrzésébe, a javítandó területek jobbá tételébe. A szervezeti kultúrát általában úgy
határozzák meg, mint a szervezeti tagok által osztott normák, előfeltevések, hiedelmek és
értékek rendszerét. A kultúra ebben az értelemben magában foglalja az értékrendszereket és az
értékek így a kultúra építőkövei. „A kultúra az emberi közösségek számára olyan, mint az
egyének számára az egyéniség: ti. az önmagával való azonosságot határozza meg.”1 Ismeretes,
hogy minden embernek az egyénisége határozza meg, miképpen reagál a környezet ingereire,
ugyanígy a szervezeti kultúra is meghatározza, hogy a szóban forgó szervezet miként válaszol
környezete kihívásaira; tehát végső soron a szervezet magatartását határozza meg, ezért olyan
fontos a szervezeti változtatásokat a kultúra megújításával összekapcsolni. Az intézmény
oktatóinak tehát tisztában kell lenniük azzal, hogy az egyéni pozitív hozzáállásuk
nélkülözhetetlen a fejlesztéshez, s elsősorban azokban a kisebb csoportokban
(munkaközösségekben) betöltött szerepük fontos, melyekhez közvetlenül tartoznak, melyek
mindennapi életüket, munkájukat szorosan meghatározzák. A fejlesztési folyamatok
elemeiként ugyanis elsősorban a munkacsoportokat és nem az egyes munkatársakat kell
figyelembe venni.

1

HOESTEDE: International differences in work related values. Sage Publications, 1980.
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Ez a megállapítás az alábbi tényeken alapul:
-

-

A csoportok erős befolyást gyakorolnak a csoporttagok magatartás- és
gondolkodásmódjára.
A szervezeti tagok együttműködése a csoportban és a csoportok között kedvező
feltételeket teremt az egyéni igények kielégítése és a szervezet hatékonysága
szempontjából.
A csoportok innovatívabbak, mint az egyének.
Az olyan csoportokat, amelyekben sikerült egy általánosan elfogadott értékbázist
kifejleszteni, és amelyekben a tagok kölcsönösen együttműködnek, a kapcsolatokat a
bizalom jellemzi, ami a nyílt kommunikáció alapja. 2

Személyiség- és önismeret-fejlesztésre, csoportépítő tréningekre is szükség van ahhoz, hogy az
egyes oktatók a saját – a szervezetben és szűkebb csoportban betöltött – szerepével tisztában
legyenek, s annak pozitívumait a szervezeti kultúra és a szervezeti klíma fejlesztéséhez
hatékonyan alkalmazni tudják. Ehhez nélkülözhetetlen feltétel egymás munkájának
megismerése, elismerése és megbecsülése. Nemcsak a szűkebb közösségben, de az intézmény
egészében is szükséges, hogy az iskolában folyó munkára történő rálátással világosabb képet
kaphasson mindenki az általa és a csoportja, munkaközössége által betöltött szerepéről, s
aktívabban, a jelenleginél lényegesen nagyobb felelősséggel bekapcsolódhasson az iskolában
folyó szakmai feladatokba. Erre vonatkozóan már voltak kezdeményezéseink, sajnos a digitális
munkarendre történő átállás miatt nem tudtuk végig vinni a tervezett forgatókönyv szerint.
Az oktatói testület tagjai számára nagyon fontos, hogy a folyamatosan fejlesztett szakmai
tudásukon, széleskörű és alkalmazható módszertani eszköztárukon, pedagógiai
érzékenységükön túl rendelkezzenek mindazokkal az információkkal, melyek szükségesek az
oktatásban napjainkban oly jellemző folyamatos változás nyomon követéséhez, a módosult
feltételekhez szükséges azonnali alkalmazkodáshoz. Minden oktatótól joggal várható el a közös
felelősségvállalás, ugyanakkor a bármilyen okból (érdeklődés hiánya, túlterheltség, családi
elfoglaltságok, egészségi állapot) a közös munkából kimaradók is felelősséggel tartoznak a
megvalósítás sikerességéért, az intézményi közös célok eléréséért. Ehhez nélkülözhetetlen a
mindennapos hatékony és többirányú kommunikáció, az információ befogadásának igénye, a
megfelelő problémaérzékenység, s a PDCA logikának megfelelő visszacsatolás is feltétlenül
szükséges a folyamatok javításához, az állandó fejlődés biztosításához.

2. Az intézmény múltja, küldetése
2.1.

A kezdetek

Az intézmény 1953-as alapításakor én még nem is éltem, csak jóval későbbi sorsom sodort ebbe
a közép-magyarországi városba, s ha egészen felnőtt koromig nem is tudtam az iskola
létezéséről sem, az intézményt életre hívó Nagykőrösi Konzervgyár természetesen az én
lakókörnyezetemben is ismert volt. Az alapítás körülményeiről tehát saját élménnyel nem
rendelkezhetek, de a 2013 őszén megrendezett 60 éves évforduló egy hetes rendezvénysorozata
KIESER, A.: A szervezetfejlesztési célok és technikák. In: Wtsch. Studium, 1979. 4.no. pp. 149-155: (OMIKK
fordítás)
2
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a később érkezők számára is élethűen idézte meg a múltat, idézte fel az intézmény jelentős
állomásait, mérföldkőnek számító eredményeit. Az intézmény bejárata elé ezen ünnepség
alkalmával elhelyezésre és felavatásra kerülő Kovács Sándor szobor méltó emléket állít annak
az embernek, akinek hathatós közreműködése szükséges feltétele volt az intézmény
létrehozásának, az élelmiszeripari képzési profil létrejöttének. Most, amikor ismét előtérbe
került és fontossá vált az agrárképzés és benne az élelmiszeripar, s az intézmény talán újra
zászlóshajója lehet a felvirágzó élelmiszergyártásnak, akkor a legjobb példakép lehet az idejáró
tanulók számára a térség élelmiszeriparának felvirágoztatásában jelentős szerepet vállaló
egykori gyárigazgató.
„Az iparral nem igazán rendelkező Nagykőrös számára nagy lehetőséget jelentett a konzervgyár
fejlesztése, mely különösen 1957-től volt látványos. Az államilag dotált keletre irányuló
élelmiszerexport kielégítésére valóban sok szakemberre volt szükség” – olvasható iskolánk
honlapján az iskola történetét felidéző írás. Az összesen 3 szakiskolai osztállyal induló iskola
azonban a kor igényeihez igazodva mindig képes volt a megújulásra, a munkaerő-piac és a
társadalmi elvárások által igényelt képzések beindítására. Ebben jelentős szerepet vállaltak
intézményünk előző igazgatói, id. Gyaraky Jenőtől Bognár Gyulán át Kiss Imréig, akik saját
igaztóságuk idején az akkori fenntartó közreműködésével mindent megtettek azért, hogy az
iskola életképes maradhasson, s nekünk, az utókornak egy gazdag múlttal és nagy
hagyományokkal rendelkező intézményt hagyjanak örökségül.
Időközben az iskola képzési profilja új, az élelmiszeriparhoz és mezőgazdasághoz, valamint a
turizmushoz, kereskedelemhez, informatikához kapcsolható egyéb szakokkal is bővült, ami
folyamatosan biztosítani tudta a stabil tanulólétszámot, az intézménybe jelentkező gyengébb
képességű tanulók mellett a szorgalmasabb, kiemelkedőbb képességű diákok jelentkezését.
Egykori vezetőinknek és a rugalmas fenntartóknak is köszönhetően jelenleg egy olyan
iskolában dolgozhatunk, mely a nevében szereplő élelmiszeripar jeles képviselőjeként Pest
megyében valamennyi élelmiszeripari szakma képzését képes felvállalni, s olyan szakemberek
képzését és kibocsátását tudja megvalósítani, akik későbbi érvényesülésükkor is büszkén
vállalják Toldis múltjukat, s az iskola is büszkén vállalhatja egykori tanítványait.
2.2.

Közelmúlt - (előző 6 év) értékelése
2.2.1. Változások

Az intézmény az elmúlt 6 évben az utolsó 1 évet kivéve önállóan működő és gazdálkodó
intézményként további 4 iskola gazdálkodási feladatainak ellátásáért is felelős volt.
A fenntartó részéről fennálló stabilitás, s a gazdasági feladatok közös irányításáért felelős
gazdasági vezető támogató együttműködésének és szakértelmének köszönhetően a
működésben egy felfelé ívelő pályán indulhatott el az iskola, ahol már világosak és
egyértelműek voltak a gazdálkodással kapcsolatos prioritások, melyekhez sikerrel igazítottuk a
működést, s kiszámíthatóvá, tervezhetővé váltak egyes oktatással, működtetéssel kapcsolatos
fejlesztési feladatok.
A képzés tekintetében sajnos már nem beszélhetünk hasonló sikerekről, hisz minden
igyekeztetünk és törekvésünk ellenére nem sikerült bővítenünk a képzési kínálatot. Voltak
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próbálkozásaink például a Turizmus és vendéglátás területén, mely az Agrárminisztérium
Szakképzési Főosztályának akkori vezetésének adminisztrációs és egyeztetésből adódó időbeni
késlekedése miatt szenvedett olyan hátrányt, mely lehetetlenné tette a tényleges beiskolázást,
később pedig az elektrotechnikai technikus képzés elindításával kapcsolatos elképzeléseinkkel
ütköztünk merev falakba az IT minisztérium oktatásért felelős szakembereivel szemben annak
ellenére, hogy az Agrárminisztérium részéről, s a munkaerőpiac, valamint a város vezetői
részéről is minden támogatást megkaptunk.
Az élelmiszeripar területén meghirdetett képzések közül a hagyományosnak nevezhető pék,
pék-cukrász, élelmiszeranalitikus (élelmiszerellenőrzési) technikus, élelmiszeripari (sütő és
cukrászipari) technikus, valamint az élelmiszeripari gépésztechnikus szakokat általában sikerrel
el tudtuk indítani, bár voltak ebben is ingadozások, hisz a technikus képzés átalakítása nem
kedvezett az ilyen típusú beiskolázásnak, s volt olyan tanév, amikor az élelmiszeripari technikus
képzésre nem jelentkezett elegendő tanuló. Ugyanakkor az ezen a területen meghirdetett újabb
képzési lehetőségeket (pl. tartósítóipari technikus, húsipari termékgyártó…) nem sikerült
beindítani, vagy tartósan fenntartani megfelelő létszámú jelentkező hiányában.
Az élelmiszeripar mellett sikerrel a Turizmus és idegenforgalom területén a cukrász képzést
tudjuk folytatni, itt jelentős túljelentkezéssel is kellett számolnunk az első időszakban, sajnos a
nyolcadikos tanulók létszámának csökkenése miatt az utolsó években már itt sincs számottevő,
a felvehető létszám feletti túljelentkezés, de az osztály indításához szükséges stabil létszám
folyamatosan biztosított.
A mezőgazdaság területén a kertész és a dísznövénykertész képzésben van az intézménynek
múltja és hagyománya, azonban az utóbbi időszakban erre a területre is megcsappant a
jelentkezők létszáma, s az előző évben a jelentkezők alacsony létszáma miatt nem is tudtuk
elindítani a kertész képzésünket. Tekintettel arra, hogy az intézményben jelentős
mezőgazdasági területek állnak rendelkezésre, melyek jól használhatók ilyen típusú képzésre,
nagyon fontos lenne, hogy tovább tudjuk vinni ezt a képzési típust is.
A változást – elsősorban a gazdálkodásban – az utolsó év hozta, hisz 2021. július 1-jével
létrejött a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum, s intézményünk a Centrumba
történő beolvadással megszűnt. Ezzel együtt megszűnt az önálló gazdálkodás státusza is, s egy
egészen új szerkezetben kell megtalálni a helyünket és szerepünket a Centrummal való
együttműködés keretében.
A képzés, az oktatás tekintetében jelentős változást nem annyira a Centrumhoz való
csatlakozás, mint inkább a szakképzési törvény életbe lépése jelentette, hisz ennek
köszönhetően munkánkat már nem Pedagógiai Program, hanem Szakmai Program alapján kell
megszerveznünk, s sok tekintetben kell másként gondolkodnunk, mint ahogyan ezt az előző 1020-30 évben megszoktuk. Ilyen változás lesz a duális képzés, a cégekkel való együttműködés
új alapokra helyezése, az új képzési szerkezet, az új vizsgarendszer, a sok esetben teljesen új,
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bizonyos területeken még nem egészen kiforrott szabályozás, melynek értelmezése és
alkalmazása még új kihívásokat tartogat.
2.2.2. Fejlesztések, eredmények, megvalósult tervek
Az, hogy egy iskola milyen állapotban van, az mindig nézőpont kérdése. Míg mi, a benne lévők
és dolgozók mindig elégedetlenek vagyunk, s azt látjuk, hogy vannak olyan iskolák, ahol
minden szebb és jobb és modernebb és élhetőbb és folyamatosak a fejlesztések, addig a
mostanában hozzánk érkezőktől folyamatosan azt a visszajelzést kapjuk, hogy „ó, itt minden
rendben van, ehhez képest sok iskolában sokkal rosszabb a helyzet”.
Akár a Centrum által ideküldött szakemberek, akár külső látogatók érkeznek, az első
megfigyelésük és jelzésük, hogy milyen szép tágas tereink és jól karbantartott épületünk van.
Igen, ezekre büszkék is vagyunk, mert bár az utóbbi 15-20 évben egyáltalán nem álltak
rendelkezésünkre pályázati források vagy kiegészítő támogatások, mindig igyekeztünk a
karbantartást és a működtetést úgy végezni, hogy ne csak a látványos területeken legyenek
rendben a dolgok, hanem a háttérben lévő műszaki feltételeket is figyelembe vettük és
fejlesztettük. Így elkészült a pinceszinten a beton tartóoszlopok korrózióból adódó elöregedése
miatt szükségessé váló megerősítése, a villamos kapcsolószekrények cseréje, a tornaterem
parkettájának felújítása, a saját vízművünk hatósági előírásnak megfelelő állapotba hozása, a
tantermekben a tanulói asztalok és székek egy részének cseréje, s a szakmai, közismereti
területek, valamint a kollégium negyedéves eszközbeszerzési igényeinek megvalósulásának
köszönhetően valamennyi területen a saját forrásból megoldható fejlesztések is
megvalósulhattak. A lapostetők szigetelésével a legtöbb helyen már sikerült
megakadályoznunk a beázás okozta problémákat, s a kis villamos erőmű beüzemelésével (mely
az Agárminisztérium pályázati forrásának felhasználásával készült el) energia megtakarításra
is lehetőség nyílt.
Sajnos minden jelzésünk és igyekezetünk ellenére nem volt lehetőség sem a tornaterem sem a
kollégium vizesblokkjainak felújítására, hiszen az egyik 10, a másik többszáz millió forintos
beruházást igényelne, ehhez mindenképpen külső forrásra lenne szükség. S a szakmai
gyakorlati oktatás feltételein sem sikerült jelentősen javítanunk, hisz eszközeink, nagy értékű
berendezéseink cseréjéhez, modernizálásához is jelentős pályázati forrásra lenne szükség.
nyílt napok, pályaorientáció
Egy ilyen kisvárosban, mint a miénk nagyon nagy szerepe van a személyes jelenlétnek, s ez
különösen igaz a beiskolázási tevékenységünkre. A hozzánk érkező nyolcadikosok szinte 90%a nyilatkozta, hogy a döntését elsősorban a személyes látogatás alatt szerzett tapasztalat alapján
hozta meg, mert a nyílt napunkon valódi oldaláról ismerhette meg az iskolát és a benne folyó
munkát, az itt zajló diákélet hangulatáról is itt kapott ízelítőt. Sajnos az idén erre nem volt
lehetőség, de a korábbi években folyamatosan azon dolgoztunk, hogy minél több általános
iskolás diákot tudjunk vendégül látni a nyílt napokon és minél több pályaválasztási kiállításra
eljussunk különböző megjelenítési ötletekkel. A kiállítások anyagát a szakmai
munkaközösségek tervező munkájával próbáltuk érdekessé, interaktívvá tenni, s az érdeklődő
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diákok számára vonzó módon bemutatni az egyes szakmákat. Különösen fontos eredménynek
tartom, hogy iskolánk valamennyi dolgozója kiemelt feladatának tartja a beiskolázási
kampányba történő bekapcsolódást, s minden évben újabb és újabb ötleteket próbálunk
megvalósítani ebben a témában. Idén a Centrum támogatásával az elektronikus médiákban való
megjelenésre koncentrálva próbáltunk eljutni a nyolcadikosokhoz, reméljük ennek is érezhető
lesz a pozitív hatása.
beszoktató hét
A VEKOP pályázat kapcsán indult el a lemorzsolódást csökkentő kezdeményezésként a
hozzánk érkező kilencedikes évfolyamok tanulóinak a nálunk töltött első héten megszervezett
un. beszoktató hét. Ezen rendezvény célja, hogy egyrészt megismertessük a diákokkal az iskola
sajátosságait, a nálunk alkalmazott szabályokat, normákat, s segítsük őket az eligazodásban,
másrészt az, hogy feltérképezzük, kik azok a diákok, akik lemorzsolódással veszélyeztetettek
saját hozzáállásuk vagy társadalmi, családi környezetük okán, s megkeressük azokat a
támogatási formákat, melyekkel sikerrel meg tudjuk akadályozni a tényleges lemorzsolódást.
Mind az osztályfőnökök, mind a programot támogató oktatók nagy lelkesedéssel állítják össze
a programot, s már 2 évben is sikerrel került megrendezésre, pozitív hatását érzékeltetve a
nálunk tanuló diákok között.
OH bázisintézmény
Az OH pályázatára jelentkeztünk – akkor még köznevelési intézményként – erre a címre, s a
fent említett beszoktató hét, mint „jó gyakorlat” más iskolákban történő bevezetésének és
megvalósításának a támogatását vállaltuk, valamint különböző pedagógus továbbképzések
helyszíneit is biztosítani tudjuk iskolánkban. Sajnos a pandémiás helyzet miatt egyelőre ez a
támogatás is csak digitális formában valósulhat meg, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb
ténylegesen személyes segítséget is adhatunk azoknak az iskoláknak, akik hozzánk hasonlóan
szeretnének a lemorzsolódás ellen tevékenyen is küzdeni.
e-Kréta
Ma már természetes, minden iskolában kötelező nyilvántartási és kommunikációs eszköz az
elektronikus napló, de a használat, az alkalmazás színvonala azért korántsem ugyanaz minden
intézményben. Iskolánkban az elektronikus napló bevezetése az első lehetőségek között
megtörtént, s bár sok tiltakozást és ellenállást váltott ki kezdetben, azért azt saját tapasztalatuk
alapján is megértették és elfogadták a kollégák, hogy ez lesz a jövő eszköze, s a papír alapú
naplót egy integráltabb, összefüggéseket kezelni és kimutatásokat is készíteni képes
elektronikus eszköz váltja fel. Azt gondolom, hogy ennek a korai bevezetésnek köszönhető,
hogy nálunk nem okoz gondot az e-Kréta használata sem oktatói szinten, sem az
adminisztrációban, s bár a kollégák felé ritkán továbbítom, azért jólesőek azok a dicséretek,
melyek a Centrum oktatásirányításától érkeznek, s azt jelzik, hogy velünk könnyű dolguk van,
itt általában minden rendben van. Természetesen ez sem valósulhatna meg, ha nem lennének
azok a kollégák, akik az adminisztrációban és a feladatok szervezésében is segítségemre vannak
ezen a területen is.
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(ügyeleti) rend
A tanulók felügyelete általában minden iskolában megoldott. Bizonyára vannak olyan iskolák,
ahol erre nem is kell különösebb figyelmet fordítani, hiszen maguk a gyerekek biztosítani tudják
a folyamatosan fennálló rendet. Egy szakképző iskolában – és technikumban – ez azért nem
ilyen egyszerű, mi azonban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az idejáró diákok biztonságban
érezzék magukat, rendhez, fegyelemhez szokjanak, s képesek legyenek a saját érdekükben
közösen megalkotott szabályok betartására és betartatására. A jelenléti oktatás időszakában
alkalmazott ügyeleti rend már a tanítási órák kezdete előtt, de a tanítási óraközi szünetekben is
folyamatos felügyeletet biztosít az intézmény valamennyi helyszínén, az aulában, ebédlőben,
közismereti és gyakorlati folyosókon, udvaron, bejáratnál egyaránt. A tanári ügyeleti feladatok
ellátását diákügyeletesek is segítik.
Nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt a modern kor elvárásai és a szabályok betartatása, a rend
szigorú fenntartása között. Míg diákjaink számára egy „megengedő”, kevésbé merev
szabályokkal működő iskola lehetne csábító, addig a tartalmas, minőségi és eredményes munka
feltétele az, hogy a tanításhoz szükséges körülmények biztosítottak legyenek, s tudjuk, hogy a
14-20 éves korosztály nem minden tagja képes helyesen megítélni a számára hasznos és fontos
feltételek súlyát és szerepét. Erre kiváló példa a digitális munkarend végzős osztályai számára
biztosított konzultációs lehetőség kapcsán kialakult helyzet, ahol a kötelezettség hiányából
adódóan nem élnek azzal a lehetőséggel sem, ami kifejezetten az ő érdekükben, a vizsgacélok
elérését kitűzve került meghirdetésre, s helyette inkább a „laza” szabályok kihasználására
keresik a lehetőséget.
A teljes kép kialakításához azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy maguk az oktatók sem
egységesek a szabályok kérdésében, vannak például akik nagyon jól tudják kezelni (sőt
alkalmazni) a mobiltelefonok használatát (engedés-tiltás), van aki kifejezetten a szabályoktól
és azok szigorú betartásától várja a megoldást, de hasonló helyzet az órai evés-ivás, a mosdóba
történő kikéredzkedés tekintetében, vagy a felszerelés megléte/biztosítása területén is.
digitális munkarend (Google Classroom)
Az előző tanév márciusában minden intézményt kissé felkészületlenül ért a digitális
munkarendre történő átállás. A Toldiban sem volt ez másként, a pedagógusok egy része ugyan
jártas volt a különböző digitális tananyagok felhasználásában, másik része viszont egyálalán
nem használt még ilyesmit. S itt nemcsak a segédprogramok használatát kellett nagyon gyorsan
felmérni, hanem a kommunikációra és a nyilvántartásra is alkalmas egységes platform
megnevezése és a használatra történő felkészítés is azonnal meg kellett hogy történjen. Utólag
már bátran állíthatom, hogy az akkor egyetlen hétvégét biztosítóan ránk nehezedő óriási
nyomás mellett jó döntést hoztunk, a Google szolgáltatásai mellett tettük le a voksunkat, s
nagyon gyorsan megalkottuk azokat a szabályokat, melyek egy ilyen digitális munkarendben
alkalmazhatók és tanárnak, diáknak, vezetőnek az eligazodásban is segítséget tudnak nyújtani.
Az igen vegyes felkészültséget mutató oktatói testület valamennyi tagja segítséget kapott a
használathoz, s a kihirdetéstől számított 1 héten belül szinte kivétel nélkül minden diákunk
csatlakozott a rendszerhez és használni kezdtük ezt a kommunikációs és oktatási formát.
Tulajdonképpen sokat nem kellett rajta változtatnunk ebben a tanévben sem, amikor ismét
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kihirdetésre került ez a munkarend, a Centrum rendszergazdájával együttműködésben a Google
Education szolgáltatásait (G-Suite) használjuk most is, s a digitális oktatás általános problémáin
és hatékonysági mutatóin túl nincsenek problémák az alkalmazott rendszerrel.
tájékoztatási rendszer
A személyes jelenléti oktatás időszakában a kiszámíthatóságot, a jobb információáramlást
célozva minden hónap első keddjére tájékoztató értekezletet terveztünk a tantestületnek, s a heti
vezetőségi értekezleten elhangzottakról, az aktualitásokról minden héten kedden
nagyszünetben személyesen, illetve hírközlő útján e-mailben is tájékoztatjuk a pedagógusokat.
A digitális munkarend bevezetésével az információs csatornák is megváltoztak. Mivel
értekezletek tartására már nem nagyon van lehetőség, ezért létrehoztunk egy „Tanári szoba”
nevű digitális osztálytermet, ahol az éppen aktuális információkat napi szinten osztjuk meg,
illetve osztják meg egymással a pedagógusok, s heti hírközlő továbbra is e-mailben kerül
kiküldésre. Az információk, adatok összegyűjtését igénylő feladatok esetében a közös munkát
lehetővé tevő platformok szolgáltatásait vesszük igénybe a „felhőben” elhelyezett
dokumentumok közös szerkesztését is lehetővé téve.
Az értekezleteken (amennyiben lehetőség van a megtartására) törekszünk az időbeli és
tartalombeli kiszámíthatóságra (pontos kezdés, terv szerinti befejezés), és a lényegre törő,
világos és egyértelmű kommunikációra, ugyanakkor biztosítjuk a lehetőséget a
hozzászólásokra, a kérdésekre is.
saját konyha
Az iskolának régóta saját konyhája van. Ezzel kapcsolatban az egyik alapvető elvárás a
gazdaságos működtetés volt, ezért meg kellett keresni a lehetőségeket, hogy saját tanulóinkon
kívül kiknek az ellátását tudjuk még felvállalni. Szerződések születtek szociális
intézményekkel, iskolákkal, s ma már egészen ez év januárjáig 1100 fő ellátását biztosította a
konyhánk, melyben napi 3-szori étkezést tudtunk nyújtani bentlakásos és nem bentlakásos
intézményekben egyaránt. Sajnos tőlünk független okok miatt az egyik iskola megrendelését
idén elveszítettük, így kb. 300 fővel kevesebb az ellátottak száma.
Ettől eltekintve azonban a konyhai dolgozók kitartásának, munkabírásának,
elkötelezettségének, s a jelenlegi kiváló konyhavezetésnek köszönhetően stabil a konyhai
feladatellátás, javult az étkeztetés minősége, a többség elégedett a konyha szolgáltatásával, s az
intézmény jelentős bevételt termelő egysége a Toldi konyha. A hosszú távú sikeres működésnek
viszont alapfeltétele a konyhai eszközök folyamatos cseréje, a munkakörülmények mielőbbi
javítása.
2.2.3. Hibák
Mint azt már a bevezetőben is említettem, több év kell ahhoz, hogy egy ekkora intézményben
kialakításra kerüljenek a belső rendszerek, s ezek képesek legyenek a törvényességet, a
szabályoknak, elvárásoknak való megfelelőséget úgy biztosítani, hogy közben élhető
környezetet teremtenek, s ne okozzanak túlterheltséget, elviselhetetlen feszültséget. A gyakori,
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vagy nagyon jelentős átalakulást hozó változások mindig újabb, előre nem látható problémákat
generálnak, melyek megnyugtató kezeléséhez nagyon jól kellene ismerni az egyes
munkavállalók elvárásait, képességeit, toleranciaszintjét és családi, társas kapcsolatait is.
Ahhoz, hogy a saját feladataim mellett ezekre is nyitott tudjak lenni, ahhoz sokkal több
„minőségi időt” kellene eltölteni az oktatókkal, alkalmazottakkal, melyekre sajnos az elmúlt
időszakban nem volt elegendő idő. Pedig mindenkinek szüksége van a törődésre, a munkájával
kapcsolatos visszajelzésekre akár egyéni, akár szűkebb vagy tágabb csoportos szinten. Ezek az
önértékelésen alapuló beszélgetések, visszajelzések ugyan elkezdődtek, azonban a
körülmények miatt (pandémia, digitális munkarend) nem lettek teljeskörűen végig vezetve, ami
hiányérzetet jelent mind munkavállalói, mind vezetői oldalról.
A korábban már említett vezetői munkamegosztás egyenlőtlensége is megemlíthető a javítandó
feladatok között, hisz az egyes munkakörökhöz kapcsolódóan elvégzendő feladatok
valószínűleg átcsoportosíthatóak lennének, s a jelenleg túlságosan leterhelt vezetők egyes
feladatai másik vezető által is megvalósítható lenne. Át kell értékelni a Centrum irányítása alatt
az igazgatói feladatokat is, hisz egészen más feladatok lesznek ezentúl hangsúlyosak, illetve
bizonyos feladatok, felelősségi körök átkerültek a Centrum hatáskörébe.
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3. Helyzetelemzés (SWOT analízis)
Bár az itt töltött 30 évre visszatekintve (ebből 11 évet igazgatóként megélve) nagyon sok pozitív
és nagyon sok negatív változást megtapasztaltam, azért igyekszem a jelenleg érvényes helyzetet
alapul véve egy pillanatnyi állapotra jellemző, elfogultságot nélkülöző helyzetelemzést adni,
mely jó kiindulási alapja lehet a fejlesztési elképzeléseknek.
3.1.

Erősségek

elhelyezkedés, épület
Az iskola Pest megyében, a fővárostól nem olyan messze, egy kisvárosban található.
Beiskolázási szempontból a városban monopolhelyzetben vagyunk, hiszen a korábbi városi
fenntartású ipari szakképző iskola megszűntetésével a város nyolcadikos diákjainak egyedül a
mi iskolánk kínál szakképzési lehetőséget. Beiskolázási körzetünk azonban ennél lényegesen
szélesebb, a környező falvak és városok mellett távolabbi helyekről, más megyékből is
érkez(het)nek hozzánk diákok. Ennek alapfeltétele az iskolán belül működő 366 férőhelyes
kollégium. A hozzánk belépő idegen általában impozánsnak, irigylésre méltónak látja a helyet.
Hatalmas közösségi terek állnak rendelkezésre, s néhány perces sétával minden helyszín az
iskola kerítésén belül megközelíthető. Így egy épületben található a közismereti és szakmai
elméleti képzéshez szükséges valamennyi tanterem, melyek az oktatás feltételeinek – ha nem
is maximálisan, de – megfelelnek, a gyakorlati képzés helyszínei (tanműhelyek, tanüzemek,
labor, tangazdaság), a 3 részre választható tornaterem, a sportudvar, a konyha, az ebédlő, s a
rendezvények helyszínéül szolgáló aula. Kiváló adottságunknak köszönhetően
vállalkozhattunk olyan országos versenyek megszervezésére, mely akár 20-nál is több iskola
tanulóit és felkészítőit tudta fogadni, s magas színvonalon kiszolgálni.
tanulóbarát környezet, szolgáltatások, kollégium, programok
Elsősorban a kollégista diákok élvezhetik előnyeit az iskolai környezetnek, hiszen számukra is
használhatók a délutáni, esti programokhoz is az iskolai helyszínek, tévézhetnek az aulában,
sportolhatnak a tornateremben, s a nagyon változatos, gazdag programokat, melyek szinte heti
rendszerességgel megjelennek a kollégium munkatervében az iskolai helyszíneken tudják
megvalósítani. A reggelihez, ebédhez, vacsorához akár szabadidős ruházatban is érkezhetnek,
nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak. A konyha fokozottan figyelembe veszi a
visszajelzéseiket, s igényeikhez (valamint a törvényi előírásokhoz) igazítják az ételkínálatot.
Van fodrászat, sportolási lehetőségek, szabadidős tevékenységek (billiárd, csocsó, társas
játékok), s tanulási nehézségeikkel, vagy kamaszkori problémáikkal is van kihez fordulniuk,
hiszen a kollégiumi nevelők munkáját iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus is segíti.
Sajnos a nem kollégista tanulók ennek csak töredékét tapasztalhatják meg, mert amint
kicsöngetnek az utolsó óráról, már nem lehet az iskola falain belül tartani őket. Pedig lehetőség
számukra is nyílna akár sport, akár közösségi programokra, esetleg felzárkóztatásra, szakkörre,
sajnos a mai „mobil-telefon vezérelte” ifjúság számára nagyon nehéz alternatívát mutatni,
érdeklődést felkelteni. Az elmúlt néhány évben (a pandémiás időszaktól eltekintve)
fellendülőben van a diákönkormányzat munkája, mely elsősorban az ezt a munkát támogató
munkaközösség összefogásának, lelkesedésének, segítő tevékenységének köszönhető.
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ügyelet, rend
Az iskola valamennyi oktatója felelős valamely területért. A folyosók, az aula, az ebédlő, az
iskola bejárata folyamatos tanári felügyelettel szolgálja a diákok biztonságát, a dohányzás és a
rongálás visszaszorítását. Az ügyeletes pedagógusok munkáját 2 hetes váltásban egy-egy
osztály tanulói segítik, akik többnyire felelősséggel teljesítik ezt a feladatot. Bár nem volt
egyszerű elfogadtatni a pedagógusokkal, hogy az óraközi szünetekben ellátott feladat ugyanúgy
hozzátartozik a tanári munkához, mint a tanítási óra megtartása, az eredmény úgy tűnik, igazolja
a feltevésünket. Az érzékelhető rend, a kevesebb probléma, a tanítási órák kezdetének és
végének pontos betartása és az iskola tisztasága a kívülről érkezők számára is azonnal feltűnik.
helyettesítési rend
A heti 22 órarendi óra és az önként vállalt tanórán kívüli tevékenység mellett minden oktató
megjelöl az órarendben kettő órát, melyet eseti helyettesítésként tartunk nyilván a munkaidő
elszámolásában. A helyettesítés megszervezéséért felelős tanügyi igazgató-helyettes a hiányzó
pedagógusok helyettesítését azokkal a pedagógusokkal oldja meg, akik az adott órát eseti
helyettesítési időpontnak választották. Így a pedagógus is felkészült, hogy ebben az időpontban
beosztható, s egyrészt nem tervez más feladatot erre az időpontra, s az igazgató-helyettes is
tudja, kit kell megszólítania. A felelősségteljesebb pedagógusok már reggel informálódnak,
hogy van-e hiányzó, kell-e a megjelölt órában helyettesíteni, s ez a felelős helyettes dolgát is
megkönnyíti.
A hiányzások, helyettesítések oka legtöbbször valamilyen szakmai, módszertani
továbbképzéseken való részvétel, vagy újabb szakképzettség megszerzése, de néha egyszerűen
családi, emberi okok is indokolhatnak távollétet.
szakmai képzés erőssége, tanműhelyek, tangazdaság
Az élelmiszeripari szakmák területén intézményünk 67 éves múlttal és tapasztalattal
rendelkezik. A képzési programok kidolgozása, az új élelmiszeripari szakmák
vizsgakövetelményeinek elkészítése gyakran kötődött az intézményben dolgozó oktatók,
tanárok nevéhez. A nyugdíjba vonulásokkal az elismert szakemberek ugyan már nem tartoznak
szorosan az iskola kötelékébe, ugyanakkor továbbra is támogatják az itt folyó szakmai munkát,
s a jelenlegi oktatók, szaktanárok többsége is itt végzett, tehát ezeknek a szakembereknek
közvetlen tanítványai, követői lettek. Szintén erősségként említhető, hogy elméleti
szaktanáraink nagy része a gyakorlati képzésben is szerepet vállal, így az általa tanított
ismereteket könnyen a gyakorlathoz tudja kötni, s ezáltal könnyebben tanulhatóvá tudja tenni
az elméleti ismereteket is. Szakmai képzésünk különleges erősségét jelentik tanműhelyeink. A
pékek számára rendelkezésre álló tanműhely biztosítja a kezdő gyakorlatozók alapképzését, az
alapvető műveletek elsajátítását, illetve a felsőbb évesek termelő munkára történő felkészítését,
hiszen az iskolai büfé és a boltok termékekkel történő ellátása a tanműhely feladata. A pék és a
cukrász tanműhely termelő üzeme joggal veszi fel a versenyt a duális képzés kapcsán előtérbe
helyezett vállalatokkal, cégekkel, s az azoktól elvárt feltételeken túl a vizsgára felkészítés
minden részletére is figyelmet tud fordítani a felkészült oktatóknak köszönhetően.
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Mezőgazdasági területen az élelmiszeripari képzéshez viszonyítottan lényegesen kisebb
tanulólétszám miatt nem ennyire biztató a helyzet, de a termesztő berendezések adta
lehetőségek kihasználásával – remélhetőleg stabil tanulólétszám mellett – ez a terület is sokat
fejlődhet. A tervek rendelkezésre állnak, a konyha ellátásához szükséges nyersanyag
megtermelését előtérbe állítva a kertészek is képesek a tangazdaságot a termelő tevékenység
szolgálatába állítani.
Élelmiszeripari gépész területen országos szinten egyedüli képző intézményként – ha nem is a
legmodernebb formában, de – minden feltétel rendelkezésünkre áll. Egyrészt adottak az
élelmiszeriparban alkalmazott gépek, berendezések, melyeket a hosszú évek során sikerült
összegyűjteni, másrészt rendelkezésre állnak eszközök az általános gépészeti képzéshez is, pl.
CNC, pneumatika. Igaz ugyan, hogy ezek az eszközök gyorsan elavulnak, modernizálásuk
időszerű lenne.
Élelmiszervizsgáló laboratóriumunk a szükséges mérőberendezésekkel, eszközökkel
felszerelve jól tudja szolgálni az élelmiszeripari képzéshez kapcsolódó laboratóriumi
gyakorlatokat, különösen magas óraszámban az élelmiszerellenőrzési technikus képzéshez
biztosítva a gyakorlati helyszínt.
jó szakos ellátottság
Az előző pontban felsorolt területek mindegyikén megfelelő felsőfokú végzettségű és
szakképzettségű oktatók állnak az intézmény rendelkezésére, mely országos szinten
semmiképpen nem jellemzője az iskolai szakképzésnek.
A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás mellett intézményünk közismereti képzést ellátó
oktatói is rendelkeznek a megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Mind a több
éves tapasztalattal rendelkező kollégák, mind az utóbbi években hozzánk érkezők fontos
feladatuknak tartják a szakmai képzéshez igazított közismereti képzést, melyhez megfelelő
tudással és ismerettel rendelkeznek. Az osztályfőnökök gyermekbarát személyisége a tanulók
beilleszkedési nehézségeit igyekszik megkönnyíteni, s az otthonról hozott problémák
enyhítésében biztosan találnak empatikus felnőttet az osztályban tanító tanárok vagy kollégiumi
nevelők között a nálunk tanuló fiatalok.
hagyományok ápolása, teremtése
Az eltelt 67 év alatt számos hagyományt hozott létre az intézmény. Ezek közül néhány az idő
előrehaladtával ugyan feledésbe merült, ma már nem életképes, de vannak olyanok, melyek
ápolása, a jövő nemzedék számára történő korhű, vagy éppen a kor igényeinek való megfelelés
céljából történő átalakulást követő megőrzése elvárás, mondhatni kötelező. Ilyenek pl.:
o
o
o
o

pék-cukrász szakmában szervezett hagyományőrző versenyek
konzervipari, higiéniai napok, élelmiszeripari konferenciák
tudományos diákkonferenciák
öregdiák-találkozók (kétévente kerülnek megrendezésre)
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o szülők-nevelők vacsorája (1973 óta minden évben megrendezésre kerül, sajnos
2021-ben ez sem valósulhatott meg)
o sportrendezvények, helyi sportversenyek
o nemzetközi kapcsolatok
o szalagtűző, ballagás, karácsonyi ünnepségek, iskolai megemlékezések
o diáknapok
o évkönyv kiadása
A meglévő hagyományok mellett újabbak létrehozásában is van már tapasztalatunk. Nagy
sikerrel valósultak meg, s a folytatás iránti igény fogalmazódott meg a pék-est
megszervezésével, a karácsonyi és húsvéti vásárral kapcsolatban, de ugyanilyen pozitív
fogadtatása van a tanév végi közösségi és sportnapnak is. A 60 és 65 éves ünnepség kapcsán a
jubileumok megünneplésének igénye is a hagyományteremtés kérdéskörébe sorolható.
ünnepségek szervezése, várossal kialakított jó kapcsolat
A nemzeti ünnepek, valamint a karácsony iskolai keretek közötti megünneplése nálunk tanulói
műsorral történik, melyet a nagy tanulólétszámra való tekintettel 2 részletben tekintenek meg a
tanulók az intézmény aulájában. Általában a nagyszünet előtti órában a kisebbek (9-10.
évfolyam), a nagyszünet után pedig a nagyobbak (11-14. évfolyam) alkotják a nézőközönséget.
Egy-egy előadás, ünnepi megemlékezés megvalósítása egy-egy kijelölt évfolyam feladata. Így,
hogy a programban több osztály is részt vesz, egyre színvonalasabbak, egyre jobban élvezhetők
ezek az előadások, s olyan tehetségek kibontakozására is lehetőség nyílik, akik egyébként rejtve
maradnának. Mind a dekoráció, mind a zenei, prózai, előadói feladatok tekintetében
felbukkannak tehetségek, s mind a tanárok, mind a diákok körében egyre több elismerő mondat
hangzik el, nem beszélve az időnként „örömzenélésbe” fulladó próbák közösségformáló
hangulatáról, s a lelkes felkészítőkről, akiknek újabb lendületet ad egy-egy siker.
A várossal való jó kapcsolatunk jeleként már több alkalommal kaptunk felkérést valamely
nemzeti ünnep kapcsán a városi ünnepségen való szereplésre is, s míg korábban már nagy
sikerrel adtuk elő március 15-i, október 23-i ünnepi alkalomra készített műsorunkat, sajnos az
előző évben összeállított műsort nem láthatta a nézőközönség (még a 2021-es évre tervezett
ismétlést sem volt lehetőségünk bemutatni) a járványhelyzet miatt, azért reméljük, hamarosan
ismét a városi közönség elé állhatunk.
változatos, kihívásokkal teli munkakörök, kreativitás kibontakoztatásának
lehetőségen
Egy iskolában – nem csak oktatóként, hanem technikai alkalmazottként – dolgozni igényel
egyfajta elfogadást, toleranciát, alkalmazkodó képességet. Ugyanakkor lehetőségeket is kínál,
hiszen ez nem olyan, mintha egy gyárban, gépsorok között kellene munkát vállalni. Itt
emberekkel, sőt többnyire diákokkal, fiatal felnőttekkel kell együttműködni. Meg kell tanulni
az ő nyelvükön kommunikálni, s ha néha nehéz is, az ő érdekeiket kell szolgálni. Hiszen az
iskola elsősorban a gyerekekért van, s a 14-20 éves fiatalok bizony nem a legkönnyebben
kezelhető korosztály. Ahhoz, hogy az általuk okozott hibák elhárításra kerüljenek, hogy a
neveletlenségükből, figyelmetlenségükből adódó problémák megoldódjanak, nem csak az
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oktatók odafigyelésére van szükség. Az itt dolgozó technikai személyzet óhatatlanul
kapcsolatba kerül az oktatók mellett a diákokkal is. Példamutatásra, a munkavégzés területén
mutatott megbízhatóságra minden területen szükség van. Diákjaink többsége a megfelelő
tiszteletet mutatja az itt dolgozók felé, de azt, hogy ki mennyire tud sikeresen együttműködni
egy-egy közös feladat megvalósítása során a diákokkal, az már egyéni kreativitás és habitus
kérdése. Talán ebben is különbözik az itteni munkavégzés egy gyári munkás feladataitól. Talán
nem véletlen a nyugdíjas találkozók alkalmával hozzánk visszajáró egykori dolgozók kötődése
az iskolához.
közösségépítő programok lehetősége
Egy olyan intézményben, ahol közel 130 alkalmazott dolgozik, nagyon nehéz a közösségformálás. Lehetetlen olyan programot tervezni, ahol mindenki részt vesz. Még a szükséges
(mondhatni kötelező) értekezletek megtartása – külön a pedagógusok és a technikai dolgozók
számára – is nehézségekbe ütközik a nagyon eltérő beosztások miatt, nemhogy a szabadon
választható programok közös megszervezése. Szerencsére vannak bátor és lelkes próbálkozók,
akik szabad jelentkezési lehetőséget biztosítva megszerveznek egy-egy délutáni vagy hétvégi
kirándulást, szabadidős vagy sportprogramot. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra,
hogy a munkahelyi kötött kommunikáció mellett egy kicsit közelebb kerülhessenek a dolgozók,
közös élményekhez juthassanak, s ezáltal a munkahelyi kommunikáció is közvetlenebb,
sikeresebb lehet.
egyéni igényeket figyelembe vevő órarend, törekvés az egyenletes terhelésre
Az órarend készítése során elsődleges szempont a tanulók „lyukas” órától mentes órarendjében
az egyenletes terhelés biztosítása, ami a heti minimum 35 óra miatt nem is olyan egyszerű. A
tantárgyfelosztás elkészítése a munkaközösségek szakmai előkészítését követően történik.
Ebben fontos szempont a folytonosság (felmenő rendszer) és az oktatók egyenletes terhelése –
a rendelkezésre álló keretek között. Az új szakképzési törvény órakerete alapján mindenki
minimum 22 órarendi órát lát el, s a betöltetlen álláshelyek miatt önként vállalt „túlórák”
adódnak. Ezek felett csak elvétve található felzárkóztatás vagy szakkör, hisz nagyon kevés a
szabad kapacitás akár diákról, akár oktatóról beszélünk. Az órarend készítésekor a továbbtanuló
kollégák számára igyekszünk biztosítani a képzési napokon a szabadnapot, s az oktatók
igényeihez igazodva lehetőség szerint megoldjuk az oktatást elősegítő blokkosításokat is. A
kisgyermekes szülők számára tudunk biztosítani korai kezdést nélkülöző beosztást is.
nyitott ajtók, elérhető iskolavezetés
Nagyon fontos, hogy a folyamatos igénybevétel, terhelés mellett felmerülő problémák ne
kerüljenek halogatásra, ne kelljen külön időpontot kérve megosztani a vezetőséggel a gondokat.
Ezért az iskola vezetősége könnyen elérhető, bármikor jöhet bármelyik oktató akár örömeivel,
akár problémáival, s közösen keressük a megoldásokat. Gyakori a tanórai magatartási probléma
miatti azonnali intézkedés szükségessége, de egy-egy családi vagy egészségügyi probléma is
igényelhet azonnali megbeszélést, döntést. Bár a folyamatosan nyitott ajtóknak is megvannak
a hátrányai, hiszen a napi munkavégzés, az adatszolgáltatás, a döntés-előkészítő munka így
gyakran megszakításra kerül, s sokszor késő délutáni, vagy akár éjszakába nyúló munkavégzést
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eredményez, mégis úgy érzem, hogy az oktatók, a technikai dolgozók problémáira mindig
nyitottnak kell lenni, s lehetővé kell tenni, hogy ezek időben kezelhetők legyenek.
műszaki karbantartottság
Aki járt már az épületben, annak első benyomása az irigylésre méltó tágas terek és a „rendezett”
környezet láttán általában pozitív. Az, hogy ez a mai helyzetben is fenntartható, az több nagyon
fontos részlet összeillesztésén és gondos odafigyelésen is múlik. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hogy olyan technikai személyzet – és élükön egy nagyon talpraesett, a szakmai
igazgatóhelyettessel kiválóan együttműködő műszaki vezető – áll az intézmény
alkalmazásában, akik folyamatosan odafigyelnek az épület, s a benne lévő műszaki
berendezések, eszközök és „összeköttetések” állapotára, s a költségvetésünkkel történő felelős
gazdálkodásnak köszönhetően mindig tudtunk megfelelő forrást találni a karbantartások
megvalósítására. Ez nem jelentett soha valódi modernizálást, hiszen azokhoz jelentős pályázati
forrásokra lenne szükség, de nem hagytuk tönkre menni azokat a berendezéseket, melyek
működése nélkülözhetetlen, vagy a „normális” működéshez szükséges. Így évről évre egy-egy
területet igyekeztünk „megmenteni”, így pl. a saját vízmű karbantartása, a víz és
szennyvízvezetékek, zsírfogó, de a gázkazánok, a melegvizet biztosító kazán, az üvegházak,
fóliasátrak műszakilag indokolt megújítása, vagy a villamos kapcsolószekrények cseréje is
megtörtént. A beázások megakadályozása miatt jelentős lapostető területet sikerült leszigetelni,
ezzel a beázást megszüntetni.
Örömmel fogadtuk, hogy két évvel ezelőtt a Minisztérium pályázati forrásának felhasználásával
beüzemelésre került egy kisebb erőmű, mely a tornaterem feletti lapostetőre szerelt
napelemekkel biztosítani tudja a használati elektromos energia egy részét, ez is nagyon nagy
segítséget jelent az energiatakarékos és hatékony működtetésben.
3.2.

Gyengeségek

beiskolázási körzetben jelentkező nehézségek
Közvetlen beiskolázási körzetünk a város s a környező falvak, települések. Sajnos a
munkahelyek hiánya következtében a város aktív korú népessége folyamatosan csökken. A
nyolcadik osztályt végzett tanulók száma drasztikusan kevesebb, mint néhány évvel ezelőtt, s
még néhány évig további csökkenés várható az általános iskolai adatok alapján. A munkahelyek
hiánya mellett problémát jelent a városban a kulturális élet, a szórakozási lehetőségek hiánya
is. Ezért a közvetlen közelünkben lévő Kecskemét vonzása – különösen a Mercedes gyár
munkahely-kínálata miatt – többszörösére nőtt. Bár intézményünk egykor országos
beiskolázású volt, jelenleg a más profilú iskolák is indíthatnak élelmiszeripari szakmákban
képzéseket, s ezzel a hozzánk távolabbról érkező diákok száma jelentősen csökkent.
vándortanárok, kötődés hiánya
Az intézmény 1953-as alapításából adódóan a stabil, nagyjából azonos korú pedagógus gárda
fokozatosan nyugdíjba vonult. A helyükre érkező pedagógusok többnyire nem városunkból,
hanem közeli városokból vagy távolabbi helyekről érkeztek. Többségének kötődése sem a
városhoz, sem az iskolához nincs. Egy részük az iskolában eltöltött éveket egyfajta
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ugródeszkának, felhasználható szakmai gyakorlatnak használva néhány év után továbblép.
Ennek egyenes következménye, hogy az itt töltött néhány év alatt nem kapcsolódik be aktívan
a szervezetfejlesztésbe, de még oktatói feladatainak ellátásában sem feltétlenül az intézmény
szervezeti kultúrája, hagyományai, normái jelennek meg. Amennyiben nem alakul ki kötődés
az iskolához vagy a városhoz – mert pl. nem sikerül lakáshoz jutni, s a bejárás vagy a szolgálati
férőhely egyre nehezebben viselhető terhet jelent –, akkor más lehetőséget fognak keresni.
képzési paletta beszűkülése
Míg az előző évtizedeket a folyamatos megújulás, a munkaerő-piac igényeinek megfelelő
szakmakínálat bővítése jellemezte, most az egységes szabályozásnak és a profiltisztítási
törekvésnek köszönhetően jelentősen beszűkültek a lehetőségek. A sok jelentkezőt vonzó,
színvonalasabb tanulmányi eredményt igénylő, érettségit adó képzéseink (kereskedelem,
informatika ágazat) kifutottak, ugyanakkor az agrár ágazat területén nem tudunk a
továbbtanulók számára is kézzel fogható indokokat felmutatni a meglévő képzéseink választása
mellett, s egyáltalán nincs lehetőségünk új – az agrár szakképzéshez tartozó – szakmák felé
nyitni.
elöregedő eszközök, fejlesztés hiánya, munkavégzéshez szükséges eszközök,
felszerelések
Erről a területről valószínűleg oldalakat lehetne írni. Minden egyes munkaközösség, minden
egyes technikai részleg megemlíti minden féléves vagy éves beszámolójában, hogy az
elvégzendő munka, a termelő tevékenység megvalósításának komoly akadálya, hogy ilyen
eszközökkel, berendezésekkel kell dolgozni.
A közismereti képzés területén elsősorban az informatikai eszközök hiánya, az audiovizuális
berendezések nélkülözése vagy elavultsága okozza a problémát. Alapvető elvárás a modern kor
kihívásainak megfelelő, valamennyi érzékre ható, változatos pedagógiai-módszertani
eszköztárat bemutató tanítási órák tartása. Talán sokkal fontosabb itt, ebben az iskolában, hogy
eszközök álljanak rendelkezésre a közismereti és szakmai elméleti képzéshez, mint egy jól
menő gimnáziumban. Az egyetemre készülő gyereknek elég egy papír és egy toll, hogy a
lényeget lejegyzetelje, s majd otthon hozzákeresi a számítógépén, a tabletjén, a telefonján, ami
neki fontos, amire még szüksége van. A mi diákjainknak ehhez egyrészt nincsenek meg otthon
az eszközei, másrészt nem kapnak szülői segítséget, ha valamit nem értenek vagy nem találnak,
de legfőbb probléma, hogy a tanulási módszereik sem alakultak ki, szokásról pedig egyáltalán
nem beszélhetünk. Itt azt kell elérnünk, hogy a létező legtöbb érzékszervet megcélozva
eljuttassuk az órán a megismerés mellett a megértésig, s a gyakorlás segítségével az
elmélyítésig is. Ehhez kellenek az oktatási eszközök, de minimum számítógép, projektor és
megfelelő szoftverek.
A gyakorlati képzés területén elvárás, hogy termelő tevékenységgel, szerződéses
megrendelések teljesítésével egyrészt tanulóinknak megtanítsuk a valódi munkahelyi
elvárásoknak való megfelelést, másrészt előteremtsük a számunkra előírt saját bevételt.
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A gyakorlati képzés területén különösen fontos, hogy olyan eszközökön, berendezéseken tudják
elsajátítani a szakmai ismereteket, amelyekkel később a munkahelyükön is találkoznak. Sajnos
ettől nagyon messze állunk, a mi berendezéseink, eszközeink a vállalatokétól minimum 10-15
évvel el vannak maradva, emiatt sajnos a technolódia sem az, amit tanítani tudunk, mint amit
majd valójában használnia kell. Már nagyon régóta megérett a szakmai gyakorlati képzés
modernizációjának igénye, melyhez kapcsolódóan már sok fejlesztési tervet elkészítettünk és
beadtunk, ezek közül azonban még egyetlen egy sem valósulhatott meg.
épület állaga, üzemeltetés átfogó megújításának több éves elmaradása
Több mint 45 éve épült az iskola. Az akkori építészeti, energetikai elvárások, működési
költségek nem hasonlíthatók a maiakhoz. Az iskola jelentős területét borító lapostető, s annak
hibáiból adódó beázás már lassan 15 éve keseríti meg az életünket, ennek egy jelentős részét az
elmúlt időszakban sikerült megoldani, de még így is maradtak beázó területek.
Bár a hatalmas aula, az impozáns terek, a tornacsarnok valóban irigylésre méltó, ez bizony
elképzelhetetlenül magas fűtési költségeket is jelent a téli hónapokban. Az azonosan magas
légtér a tornaterem, az ebédlő és étterem vonalában sajnos a páraelszívó hatékony működését
lehetetlenné teszi, ezért időnként már korán reggel rántott hal és káposzta szaga terjeng a
negyedik emeleten is. A kollégium (lassan 15 évvel ezelőtti) felújítása során sajnálatosan
elmaradt a – 45 éves műszaki megoldást tartalmazó – vizesblokkok és a hozzá kapcsolódó
szellőzők felújítása, így a XXI. századi igények szerint berendezett kollégiumunk fürdői a
középkort idézik a tornateremhez tartozó tusolókkal egyetemben.
A fűtés-korszerűsítés kivitelezése a fenntartóváltásoknak és a finanszírozási problémáknak
köszönhetően a második ütem megvalósítása előtt félbemaradt, így a legtöbb gondot jelentő
pincei rozsdás, lyukas csövek cseréje, a rendszer beszabályozása már nem valósulhatott meg, s
a szép, nagy létszámú rendezvények befogadására is alkalmas aulánk fűtési megoldása
érintetlen maradt.
Naponta jelennek meg a vizesblokkokban az elöregedésből adódó csőrepedések, dugulások,
vagy a pince vizesedéséből adódó parketta felpúposodása. Az épület több területén
megtalálható kopolit üvegek cseréje több mint időszerű lenne, mert egyrészt elöregedett és
sokat ront az általános látképen, másrészt hőenergia szempontjából is pazarló, s a természetes
fény áteresztése sem megoldott vele.
kevés motiváció, az oktató dicséretének, elismerés hiánya
Míg a hiányosan, vagy kellő szakértelem, lelkesedés nélkül végzett feladat azonnal feltűnik, s
kritikát, elmarasztalást von maga után, addig a jól végzett munka, a mindennapok szokásos
viharaiban történő tisztes helytállás bizony sokszor dicséret, elismerés nélkül marad.
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A kritika, az elmarasztalás, a rosszul végzett munka bizony gyorsan
visszajelzésre talál, egyrészt a diákok rossz teljesítményében,
hozzáállásában, eredménytelenségében, magatartásában vagy a
szülők panaszában, másrészt a kollégák, a vezetők
kommunikációjában. Ugyanakkor az elismerésre, a dicséretre
alig-alig marad idő, energia. A jól végzett munka, a
mindennapi elvárásoknak való megfelelés természetes.
Ahogyan nem dicsérünk meg valakit azért, mert bejött
dolgozni, vagy amiért megtartotta az óráit, úgy néha
sajnos elmaradnak a dicséretek az apróbb feladatok
hibátlan teljesítését, vagy egyéni plusz feladat vállalását
követően. A jelentősebb eredmények, kimagasló teljesítmények közösség előtti megköszönése,
dicsérete a közös értekezleteken ugyan megemlítésre kerül, de félő, hogy sablonossá,
elcsépeltté válik. A Maslow-piramis szükséglethierarchia szerinti 4. szintje, a megbecsülés
szükséglete, mások tiszteletének, elismerésének elnyerése minden ember számára fontos
szükséglet, lépcsőfok, ennek elhanyagolása joggal kelt hiányérzetet. Sajnos a kiemelkedő,
hosszabb időn keresztül végzett lelkiismeretes munka elismerésére sincs igazán kidolgozott
jutalmazási rendszer, kitüntető díj. Most, amikor a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével
még a Pedagógus Szolgálatért Emlékérem adományázására sincs lehetőség a pedagógus pályán
eltöltött akár 35-40 után sem, most pedig különösen érzem ennek hiányát. A legtöbb ilyen
megtisztelő elismerés egy-egy speciális feladathoz kapcsolódik, melyben inkább lehetnek
kiemelkedők a különösen nehéz, a mi diákjaink számára esélytelen versenyre felkészítő és
sikeres pedagógusok, mint a gyenge képességű gyerekeket elfogadható szintre emelő, őket a
társadalom számára hasznos emberré nevelő „robotolók”.
motiválatlan, egyre gyengébb tanulók
A legnehezebb azokkal a gyerekekkel bármiféle sikert elérni, akik nem tudják megfogalmazni,
miért vannak az iskolában, mit szeretnének csinálni, mi lesz belőlük, ha felnőnek. Nincsenek
konkrét felelősségi köreik a saját családjukban, a „semmi más dolgod nincs kisfiam, mint hogy
tanulj” mondatot pedig már nem veszik komolyan, hiszen semmiféle következménye, negatív
hatása nincs, ha ezt sem teljesíti. Azt tapasztaljuk, hogy az általános iskolák kimeneti
szabályozásának, mérésének hiányaként teljesen kontrollálatlan, mit tesznek és mit nem
tesznek meg az általános iskolában a tanulók fejlődéséért, tanulásuk tanításában milyen
eredményeket érnek el. A hozott osztályzatok összemérhetetlenek, a súlyosbodó és
kezelhetetlen magatartási problémák miatt egyszerűen „továbbdobják” a leggyengébb, súlyos
beilleszkedési, magatartási, neveltségi problémákkal küzdő, gyakran agresszív, társadalomba
beilleszkedni képtelen – nem ritkán rendőrségi intézkedést igénylő ügyekben gyanúsított, vagy
bizonyítottan elkövető – tanulókat. A szülői körültekintés hiányából és a tanulói
tájékozatlanságból adódóan bekerülnek olyan szakmákra, melyeket egyáltalán nem is
szeretnének megfelelő szinten művelni, s ezzel komoly szenvedést okoznak egyrészt a 25-30
fős osztályokban tanító oktatóknak, másrészt saját osztálytársaiknak is. Sajnos a szülő nem
partner abban, hogy találjuk meg a gyereke számára alkalmas és képességeinek megfelelő
képzést, mert az egyetlen szempont a pénz, s nem kívánja más városba utaztatni vagy
kollégiumba költöztetni gyermekét. A bukások száma ezért a 9. évfolyamon elviselhetetlen
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méreteket öltött, az évismétlő tanulók az ismétlés idején sem tudnak jobb teljesítményt nyújtani,
így csak rendbontók lesznek, s az igazolatlan hiányzásokat szaporítják. A digitális munkarend
bukási statisztikáit reméljük senki nem tekinti mérvadónak.
szakmai továbbképzések, szakmai szervezetekhez való kapcsolódás hiánya
Az erősségeinknél megemlítettem, hogy kiváló szakemberek segítik a szakmai képzést. Ahhoz,
hogy szakmai ismereteik folyamatosan megújulhassanak, az újabb és újabb módszerekkel,
elvekkel kiegészítésre kerülhessenek, fontosak lennének a szakmai továbbképzések. Mind az
élelmiszeripar, mind a vendéglátás, mind a mezőgazdaság területén fontosak lennének az olyan
továbbképzések, ahol a különböző cégek, vállalkozások mutatják be akár nálunk, akár saját
környezetükben az általuk alkalmazott új technolódiákat. Ehhez azoknak a szakmai
szervezeteknek a segítségére is szükség van, melyekhez a szakoktatók már korábban
csatlakoztak, mint pl. a Pékek Fejedelmi Rendje vagy a Hír védjegy közössége, s ezekben a
szervezetekben néhányan szakmai megbecsültségük jeleként fontos tisztségeket is betöltenek.
Fontos lenne, hogy a kertészet, a gépészet területén is megtaláljuk azokat a szervezeteket,
közösségeket, melyek a nálunk folyó szakmai munkát, az elméleti és gyakorlati oktatást
erősíteni tudnák.
közismereti és szakmai tanárok közötti „szakadék”
Mindenki a saját maga által tanított tárgyat tartja a legfontosabbnak. Ez így természetes. A
gyerek, a diák oldaláról nézve azonban nagyon fontos lenne, hogy ne a mások által tanított
tárgyak „ellen” hangoljuk őket. Míg a közismereti tanár számára az érettségin elérendő 25% a
kitűzött cél (persze alsó cél), s ő pontosan tudja, mennyi tananyagot kell ahhoz megértetni és
elsajátíttatni, hogy ezt sikerrel elérje, addig a szakmai tanár szeme előtt az 50%-os limit lebeg,
s azt ő tudja, mennyire nehéz ezt elérni. De semmi értelme nincs az összehasonlítgatásnak, hisz
a %-ok önmagukban semmit nem mondanak. Az a kérdés, hogy mi az a mennyiség, aminek az
50%-a, vagy aminek a 25%-a az elégséges. Mindkettő nehéz, különösen a mi diákjainknak,
akik az általános iskolából közepes, vagy annál gyengébb eredménnyel érkeztek, s egyáltalán
nem voltak tanulási szokásaik. Azt kell megérteni, hogy szakmai tárgyak nincsenek közismereti
tárgyak nélkül, s közismeretnek sincs értelme a szakma megtanítása nélkül. Tehát nekünk
egymást kell erősítenünk, s mindenkinek a saját maga által kitűzött célt kell elérnie, miközben
meg kell becsülnie a másik oktató által végzett munkát és ezt a diákok felé is így kell
kommunikálnia. Sajnos ebben még egyáltalán nem vagyunk egységesek!
aránytalan terhelés (nyári gyakorlat)
Minden törekvésünk ellenére, hogy az oktatók terhelését, feladatokkal történő ellátását
próbáljuk egyenletessé tenni, sajnos képtelenség megvalósítani. Az új ágazati képzés kapcsán
felmerülő, gyakorlati képzettség, előismeret hiányában külső gyakorlóhelyekkel kötött
szerződéssel nem elhelyezhető tanulóink nyári gyakorlatát iskolai körülmények között kell
megoldanunk. Ez esetenként 4 vagy 6 hetes gyakorlatot is jelent több osztályt és tanulót érintve.
Ezeknek a nyári gyakorlatoknak a megszervezése elsősorban a gyakorlati oktatókat, szakmai
tanárokat terheli, akiknek a pótszabadságuk idején, ellenszolgáltatás nélkül kell teljesíteniük
ezt a feladatot. A már évközben is túlterhelt pedagógusok számára ez elviselhetetlenül nagy
terhet jelent, amit nem is tudnak megosztani a közismereti tárgyakat oktatókkal, hiszen ők a
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szakmai gyakorlathoz nem rendelkezhetnek megfelelő hozzáértéssel (hisz nem tud pl. kiflit
sütni egyik magyar vagy matematika tanárunk sem, nemhogy azt tanítani).
3.3.

Lehetőségek

tanműhelyek bővítése, termelő munka hatékonyságának növelése, értékesítés
A tanműhelyeink pék és cukrász területen kiváló adottságokkal rendelkeznek ahhoz, hogy
felvegyék a versenyt a környező vállalkozásokkal. A megfelelően felújított, karbantartott,
modernizált eszközök segítségével a legújabb technológiák is megvalósíthatók lennének, s a
munkaerő és az eszközök jelenleginél sokkal hatékonyabb kihasználásával akár további
szerződések teljesítésére is képesek lennének. Az értékesítés jelenleg saját boltjainkat és az
iskolai büfét bérlő vállalkozókkal, illetve külső partnerekkel történő szerződések kötésével
történik. Az értékesítés területén jelentős bevétel-növekedést valósíthatnánk meg, ha a Toldi
nevet viselő boltok és a büfé üzemeltetésében, működtetésében megtalálnánk az a formát, mely
a jelenleginél sokkal jobban előtérbe helyezi saját termékeink értékesítését és promótálását, s
igényelné az újabb, egészséges életmódot támogató termékek gyártását.
A mezőgazdaság területén óriási lehetőség rejlik az iskolához tartozó külső földterületek sikeres
visszaszerzésében és az oktatásba, valamint a termelésbe történő bevonásában. A zöldség és
gyümölcstermesztés területén adódó lehetőségek egyrészt a Toldi konyha nyersanyagfelhasználási igényeit tudná kielégíteni, másrészt meg kellene keresni azokat az értékesítési
lehetőségeket, melyek az intézmény fóliaházában, üvegházában előnevelt palánták és felnevelt
dísznövények nemcsak belső, hanem a városi lakosság felől érkező külső érdeklődők részéről
jelentkező igényeket is folyamatosan ki tudná elégíteni. A rendelkezésre álló belső terek pedig
kiváló lehetőséget jelentene az olyan modern mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére és
növények termesztésére, mint pl. a gyógy- és fűszernövény-termesztés. Erre az ágazatra akár a
felnőttképzés is jól tervezhető lenne.
Gépész tanműhelyünk fokozatosan bekapcsolódik az élelmiszeripari üzemeink (pék, cukrász
tanműhelyek, konyha) karbantartásába, különböző eszközök elkészítésébe, ezáltal jelentős
költséget takarít meg. Akár külső megrendelők számára is képes lehet hasonló feladatok
ellátására.
nyitás új agrár szakmák felé
A tartósítóipar területén létező képzések akár technikus, akár szakképző iskolai szinten
valójában akkor lennének életképesek, ha az élelmiszeripar területén valódi munkaerő-igény
jelentkezne. Ehhez olyan konzervüzemekre lenne szükség, akiknek nem csak „betanított
munkás”-ra van igényük, hanem a technológiához is értő igazi szakembereket is
alkalmaznának. Addig sajnos hiába is hirdetünk ilyen képzéseket, amíg nincs a környéken
megjelenő munkaerő-igény. Ilyen lehetne akár a saját konzervüzemünk területére beköltöző, s
valóban fizető bérlők tevékenysége is, melyekre igény mutatkozik.
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A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeinket figyelembe véve adódhat néhány bővítési
lehetőség a szakmakínálat tekinteetében, de természetesen ezt a Centrum képzési palettára
vonatkozó koncepciójával szükséges egyeztetni:
-

-

-

környezetvédelem és vízügy ágazatban a jól felszerelt laboratóriumunk és a benne
dolgozó szakembereink a környezetvédelmi technikus képzésre is tökéletesen alkalmas
mezőgazdasági területen a kertész és kertésztechnikus képzés beiskolázása is sajnos
nehézségeket jelent, hisz nagyon kevés nyolcadikos választja ezt a „kétkezi” szakmát
hivatásul, de ha bővítésben gondolkodunk, akkor a Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus képzés pótolhatná a korábban kivezetett informatikai
képzésünket, melyhez a szükséges szakemberekkel és technikai felszereltséggel is
rendelkezünk
a gépészethez kapcsolódóan a mezőgazdasági gépész képzéshez vannak meg a
feltételeink akár szakiskolai, akár technikusi szinten, bár ezen a területen nincsenek
tapasztalataink
a turizmus, vendéglátás területén jelenleg ellátott cukrász képzésre folyamatosan
nagyon nagy az igény mind a tanulók, mint a munkaerő-piac részéről. Tisztában vagyok
vele, hogy ez nem az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó képzés, de ha
megállapodást sikerül kötni az IT minisztériummal, szívesen vállalnánk a Cukrász
technikus vagy a Turisztikai technikus (Turisztikai szervező kimenettel) képzést,
melyhez az Utazás és Turizmus fakultációs, illetve az intézményi vendéglátás területén
szerzett tapasztalataink alapján minden féltétellel rendelkezünk.

beiskolázási tevékenység hatékonyságának fokozása
A nyílt napok (már ha lehetnek), az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletein való
jelenlétünk bár kiváló lehetőség és maximálisan igyekszünk kiaknázni a lehetőségeit, sajnos
még mindig nem elegendő. Az iskoláról készített kisfilmekkel, a bemutató anyagunkkal a
Centrum által támogatott marketing tevékenységgel már egyre több fórumon sikerül eljutunk a
nyolcadikosokhoz, de még ezen kívül is meg kell ragadnunk minden olyan megjelenési
lehetőséget, legyen az nyomtatott, írott vagy elektronikus csatorna, ahol megismerkedhetnek
velünk, az általunk nyújtott képzésekkel, lehetőségekkel a pályát választó általános iskolások.
El kell jutnunk jóval messzebbre is, mint a megyehatár, hiszen a távoli városokból is kapunk
olyan visszajelzéseket, hogy a nyugdíjba vonuló régi jó szakemberek helyett újabbakra, jól
képzettekre lenne szükség, s tőlünk várják a megoldást.
felnőttképzés kiaknázatlansága
A felnőttképzésben még számtalan lehetőség rejlik. Sajnos ebben nem nagyon van
tapasztalatunk, s egyelőre ennek abban látom az okát, hogy nincs az intézmény alkalmazásában
olyan személy, aki ennek szabályait, működési rendjét ismerné, illetve elegendő idő állna
rendelkezésére ahhoz, hogy ezekbe beleássa magát. Sajnos a megtartott órák vagy a jelenlegi
vezetői feladatok mellett erre senkinek nem marad ideje. Keresnünk kell az ilyen irányban
érdeklődő és tehetséges munkavállalót.
energetikai, technológiai modernizálással költségcsökkentés
Elő kell készíteni azokat a tanulmányokat, terveket, melyek az intézményi energiafelhasználás
modernizálására, csökkentésére irányulnak, s meg kell keresni ezek megvalósításának pályázati
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forrásait. A már sokszor elkészített, XXI. századi fejlesztési igényeket tartalmazó terveket jó
lenne a valós megvalósítás irányába terelni. Előtérbe kell helyezni a megújuló
energiaforrásokat, a földterületünk igénybevételével az energiaerdőben rejlő lehetőséget. Mind
a felhasznált fűtési és melegvíz előállítását szolgáló gáz, mind a villamos áram felhasználásában
rejlenek költségcsökkentési lehetőségek, nem beszélve a talajban rejlő geotermikus
energiaforrásról, a megújuló energia felhasználásának lehetőségéről.
diákok számára vonzó lehetőségek kínálata (sport, szabadidő …)
Nem csak a képzési paletta, hanem a mellette kínált sportolási és szabadidős tevékenységek is
befolyásolhatják a diákokat az iskolaválasztásban. A lehetőségeink adottak. Az utóbbi időben
azonban többnyire kihasználatlanok. A nem is olyan régi múltat idézve akár sporttagozatos
osztály indítására is vállalkozhatnánk, hiszen ehhez megfelelő infrastruktúrával és jól felkészült
szakemberekkel is rendelkezünk. A kollégiumi programokon kívül igen színvonalas
előadásokat prezentáló diákszínpad és énekkar is működik, de lehetőség van bekapcsolódni a
diákélet szervezésébe vagy az iskolaújság, az iskolarádió szerkesztésébe is. Egyrészt ezekben
a hagyományos szakkörökben is érdemes a megújításon, a frissítésen elgondolkodni, de
érdemes lehet új lehetőségeket is nyitni, vagy az egykor nagyon népszerű sportfoglalkozásokat
(teremfoci, lábtenisz, kézilabda, torna) újraindítani. Sok kreatív, változatos művészeti területen
jártas oktatónk, kollégiumi nevelőnk is van. Ki kell aknázni a bennük rejlő lehetőséget a
hozzánk jelentkező gyerekek érdekében.
az udvar jobb kihasználása, sportudvar, nyári tábor
A tornaterem mellett a testnevelés órák az iskola udvarán található sportpályát is igénybe
vehetik. Több gondoskodással, némi ráfordítással a két futballpályányi területen elfekvő zöld
füves terület az azt körülvevő salakos futópályával és távolugró gödörrel, valamint a mellette
kialakított röplabdapályával akár mindenféle mozgási igényt kielégíthetne. Egy kicsit távol esik
az elméleti épülettől, ezért az óraközi szünetekben nehezen használható. Az egészséges
életmódra nevelés jegyében azonban érdemes lenne megmutatni gyerekeinknek, hogy nemcsak
az aulában ülve telhetnek a szünetek. Az udvaron felállított ping-pong, esetleg kosár-palánk
vagy szabadtéri tekepálya, esetleg jó időben a kényelmes napozást szolgáló ülő
alkalmatosságok felállítása az aula előtti udvaron szép lassan talán kiszoktatná a gyerekeinket.
A dohányzásról már sikeresen leszoktattuk őket (legalábbis az iskola falain és kapuin belül),
most talán a szabad levegő örömét is megízleltethetnénk.
belső cafetéria
A költségvetésünk és a rendelkezésre álló kereteinkkel való felelős gazdálkodásunk két évben
is lehetővé tette személyenként 100-100e Ft Cafeteria kifizetését SZÉP kártyára utalva, a
jelenlegi gazdálkodási struktúrában azonban erre nem nagyon látszik lehetőség. Ugyanakkor
vannak olyan, az iskolában megtermelt termékek vagy az iskola által biztosítható lehetőségek,
melyek a saját dolgozóink számára egyfajta belső cafetériaként, juttatásként működhetnének.
Néhány lehetőség:
-

cukrász sütemények kedvezményes rendelése, például születésnapi akciók
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-

fagyasztott technológiával készített pék termékek kedvezményes értékesítése (rétes,
pogácsa)
virágvásár különleges alkalmakra, dekorációk készítése, készítés oktatása
dolgozói étkezés kedvezményes igénybevétele
rendezvények lebonyolításakor kedvezményes terembérlet, konyhai szolgáltatás
kertész tanulók kiközvetítése kerti munkákhoz – térítés ellenében

új kapcsolatok kialakítása
A külföldi kapcsolataink közül a sasbachi sportkapcsolat és az Erasmus+ programok
működnek. Egyrészt a nyelvi képzés támogatásaként, másrészt a szakmai gyakorlatok
kiterjesztéseként szükség lenne újabb külföldi kapcsolatok kiépítésére, közös pályázati
lehetőségek keresésére, kiaknázására.
A belföldi partnerekkel való kapcsolattartás is fellazult az utóbbi időben, hiszen a
szakképzésben a vállalatok közvetlenül nem érdekeltek a szakképzési hozzájárulás célzott
támogatási rendszerének átalakulásával. A nagyüzemek felbomlottak, már nincs olyan cég,
mely egyszerre 30-60 diákot is képes fogadni. Ugyanakkor a duális képzés megvalósításának
fontos feltétele lesz a jó kapcsolatok ápolása a vállalatokkal, cégekkel. Szorosabb kapcsolatot
kell kiépíteni azokkal a vállalatokkal, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak az általunk
megvalósított képzésekhez, s az elvárásaiknak megfelelő képzések biztosításáért cserébe
anyagi és szakmai támogatásukat kérni.
3.4.

Veszélyek

tanulólétszám csökkenés, kollégiumi létszámcsökkenés
2016-2020 között sajnos rohamos létszámcsökkenés volt tapasztalható. Ez egyrészt a képzési
szerkezet átalakításának „felfutásával”, másrészt a demográfiai hullámvölgy hatásával
magyarázható, de biztosan vannak általunk befolyásolható belső okai is. Az első
létszámemelkedést a 2020/21-es tanév hozta, erre azonban jelentős hatással volt a ma még
indítható 2 éves érettségire felkészítő képzésre jelentkezők magas létszáma. Sajnos ez a képzés
a nappali rendszerű oktatásból hamarosan eltűnik, s nem sikerült a képzési kínálatot valódi
érdeklődésre számot adó képzéssel bővítenünk. Ha ez a tendencia folytatódik, sajnos a
következő 5 évben további csökkenéssel kell számolnunk!
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Tanulólétszámunk változása az utolsó 5 évben:
Tanév

szakképző iskola
(a 2 éves érettségire
felkészítő képzéssel)
308
294
268
295
309

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

technikum

kollégium

összesen

337
268
211
181
180

176
179
185
160
144

645
562
509
476
489

Toldi tanulólétszám
700
600
500
400
300
200
100
0

337

308

268

294

kollégium

211

181

180

268

295

309

szakképző iskola

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

176

179

185
160
144

technikum

Centrum részeként megvalósuló gazdálkodás
Tárgyilagosságot ígértem a SWOT analízis bevezetőjében, ezért most nem is tekintek vissza
arra az időszakra, melyben az intézmény önállóan gazdálkodott. Jelenleg nincs önálló
költségvetése az intézményeknek (így a Toldinak sincs), csak a Centrumnak, s a gazdálkodással
kapcsolatos feladatokat a Centrum látja el. Gazdasági összekötőként 2,5 fő áll az iskola
állományában rendelkezésre, s a Centrum gazdasági igazgatójának, kancellárjának az
útmutatásai szerint végezzük a gazdálkodással összefüggő feladatainkat. Nehéz elszakadni az
előző 10 évben kialakult szokásoktól, s nem könnyítette meg a feladatot az sem, hogy a
Centrum gazdálkodása sem alakult ki zökkenőmentesen, sok-sok személyi változást, s ehhez
kapcsolódó szabályrendszer módosítást kellett átélni, de lassan minden tekintetben
körvonalazódni látszanak a gazdálkodás szabályai, melyekhez igyekszünk alkalmazkodni.
Az elvégzendő gazdasági feladatok tekintetében nem könnyű a helyzet, hisz az adminisztratív
gazdasági feladatok nagy része továbbra is helyben végzendő, mely a Centrumnak történő
adatszolgáltatásokkal egészül ki, a létszám azonban jelenleg a korábbinak csak a fele.
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Gazdasági tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok a gazdasági igazgató irányítása
mellett többnyire inkább vezetői szinten történnek.
A bevételek és a kiadások tervezése Centrum szinten a mi intézményünkre vonatkozóan is
megtörtént, s egyelőre úgy látjuk, hogy ebben nem nagyon van mozgástere az intézménynek, a
régóta áhított fejlesztések sajnos továbbra is csak az igények szintjén jelentkezhetnek, valós
lehetőséget a számok sajnos nem rejtenek.
A gazdálkodás tehát azért került a korábban erősségként megnevezett kategóriából a veszélyek
közé, mert félő, hogy ha nem sikerül az egyes intézmények érdekeltségét megtalálni a
gazdálkodásban, a bevételt előállító munkavállalók lelkesedése elfogy, s ha a negatív mérleg
egyensúlyozása a pandémia okozta bevételkiesés miatt nem sikerül, akkor a reményt is
elveszítjük az áhított fejlesztésekre.
egyre gyengébb, motiválatlan diákok
Nem hiszem, hogy van ma olyan iskola, ahol ez a kijelentés nem hangzik el szinte naponta. Már
a gimnáziumok is azzal küzdenek, hogy a kiváló vagy jeles rendű diákok mellett bekerülnek a
jó (vagy most már a közepes) tanulók is, akik valójában nem is tudják, mit szeretnének csinálni.
Akkor nincs baj, ha a cél valamiféle továbbtanulás a felsőoktatásban, mert van 4 éve, majd
kiderül, mit válasszon. De ha a képességeik, a szorgalmuk nem támasztják alá a továbbtanulási
szándékot, akkor ott is nehéz eredményt elérni. Iskolánkban ez a probléma egy kicsit
másképpen jelentkezik. A gimnáziumok létszámmegtartásának, esetleg létszámnövelésének
köszönhetően a jó és a közepes tanulók nem nálunk jelennek meg (sajnos a kiváló és jeles
tanulók eddig is csak nagyon ritkán fordultak meg nálunk). A technikumban inkább az ennél
gyengébbek, a szakképző iskolában pedig a közepesnél is gyengébbek vannak. A
technikusoknak pedig ugyanazt az érettségi anyagot kellene megtanítani a szakképzésből adódó
óraszámelosztás miatt lényegesen kevesebb óraszámban. Már jó ideje csak az elégséges
eredmény a cél, s ha van egy-egy ennél többre érdemes tanulónk, már szinte kiváltságosnak
érezzük magunkat.
Az igazi gond azonban a szakképző iskolai tanulók terén jelentkezik. Nem az a baj, ha egy
tanuló gyenge képességű. Még az sem keserít el minket, ha nagyon tájékozatlan, s alig-alig
ismeri az őt körülvevő világot. Ez egy valamire való oktatónak kihívás. Segíteni, támogatni
abban, hogy kinyíljon az értelme, hogy felfedezze a természet törvényszerűségeit, az őt
körülvevő társadalom szabályait, értékeit. Esetleg megtanuljon egy-egy szabályt, s annak
gyakorlati alkalmazását. Az ilyen gyerekek még talán sikerélményhez is juttatnának minket. A
baj akkor van, amikor ők ezt nem akarják. Sem tanulni, sem dolgozni, sem tapasztalni, de még
csak csendben maradni vagy rendesen viselkedni sem akarnak. Azt sem tudják megfogalmazni,
mit szeretnének. Nem is létezik számukra megfelelő iskola, mert nincsenek is céljaik, nincs
jövőképük, fogalmuk sincs, mi lesz velük felnőtt korukban, de igazából nem is izgatja őket.
Velük mit tegyünk? Sajnos minden kilencedikes osztályunkban előfordul néhány ilyen tanuló
van. Muszáj megkérdeznem: Hol a felelőssége ebben a mérhetetlen motiválatlanságban, a
céltalanságban, az elveszettségben az általános iskolának, a szülőnek? Ki kéri rajtuk számon?
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Meggyőződésem, hogy ebben a korban ezt helyrehozni és újra célokat mutatni, motivációra
sarkallni azt, aki még soha nem érezte a siker, a tudás ízét, csak elenyészően kevés gyereknél
lehet. Ahhoz, hogy ezzel kapcsolatos borúlátásunk egy kicsit enyhülhessen, olyan gyökeres
átalakításokra lenne szükség a szülői felelősség és az általános iskolai kimeneti mérések
területén, amire nem elég a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) felfüggesztésével való
fenyegetettség.
pedagógusok oktatókká „minősítése”
Mindamellett, hogy az előző vázlatpont következményeként sikertelennek érzik magukat a
tanárok, s szélmalomharcnak látják a végzett munkát, még azzal a változással is meg kell
tanulniuk együtt élni, hogy a korábban pedagógusként, oktató és nevelő munkát végző
közalkalmazottként végzett tevékenységük „átminősült”. Szinte már hibának számít, ha egyegy belső szabályozó dokumentumban „pedagógus” megnevezést használunk, mert a
szakképzési törvény csak egyetlen szót ismer a tanári munkát ellátó munkavállalóra: oktató.
Pedig a munka, amit végzünk, az nem lett más varázsütésre, amikor életbe lépett a szakképzési
törvény. Ugyanúgy feladatunknak érezzük a nevelést, a pedagógiai munkát, mint korábban, s
nem csak szakmai képzés zajlik egy-egy szakképző iskolában. De a közalkalmazotti státusz
megszűnésével már nem ünnepelhetünk pedagógus napot, már nem tartanak ránk igényt a
köznevelési feladatok ellátása tekintetében, többen elveszítették Mesterpedagógus vagy Ped IIes besorolásukat, órakedvezményüket, szakértői, szaktanácsadói megbízatásukat. Idő kell
ahhoz, hogy ezt a változást ne negatív átalakulásként éljük meg és megtaláljuk a helyünket
ebben a rendszerben úgy, hogy azt büszkén vállalni tudjuk és ki tudjunk állni mellette.
egyre elkeseredettebb alkalmazottak
Az oktatók mellett joggal elkeseredettek a technikai dolgozók. A szakképzési törvény nem
rendezte az ő bérezésüket bár némi emelésre lehetőséget adott, a rendszerben egyáltalán
nincsenek biztosítékok az értékállóságra, s a minimálbéren, garantált bérminimumon felüli bér
biztosítására nem nagyon van lehetőség. A korábbi megvonásokat pedig ők is ugyanúgy átélték:
nincsen 13. havi bér, nincs béren kívüli juttatás, de a túlórák sincsenek kifizetve, maximum
szabadidőben tudjuk kiadni, ha a munkakör egyáltalán lehetővé teszi. A dolgozók többségét
már csak az itt eltöltött évek kötik ide, de ha nem képesek ebből eltartani a családjukat, nem
tudjuk majd itt tartani a jó szakembereket, a megbízható dolgozókat.
magas heti óraszám miatt a felzárkóztatás, tehetséggondozás
megvalósíthatatlansága
A jelenleg alkalmazott tantervek alapján a technikumban és a szakképző iskolai osztályokban
is a heti óraszám nem csökkent lényegesen, heti 34-35 órát kell beosztani. Ez napi 7 óra munkát
követel meg minden egyes tanulótól iskolai környezetben. Ha a felnőtteknek napi 8 órát kell
dolgozniuk egy-egy munkanapon, akkor nehezen várható el, hogy a diákok ennél több időt
fordítsanak tényleges odafigyeléssel és koncentrációval a tanulásra (itt most tekintsünk el attól,
hogy ez azért ritkán fenyegeti őket). A szükségessé váló felzárkóztatás, fejlesztő foglalkozás,
korrepetálás, vagy az elvétve megjelenő tehetségek versenyre való felkészítése bizony ezen az
óraszámon felül kell, hogy megtörténjen. Megkövetelhető-e egy-egy tanulótól, hogy ezekre a
délutáni időszakban visszajöjjön, hogy megfelelő felkészültséggel ezeken részt vegyen? S
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vajon mennyire lehet hatékony egy ilyen napi 8. vagy 9. órában megvalósult plusz foglalkozás?
Egyenes következménye az ilyen magas óraszámnak, hogy szépen lassan minden más kevésbé
fontossá, érdektelenné válik. Nem lesznek szakkörök, nem lesznek versenyek, de még egyéni
fejlesztés sem valósul meg, s annak igazán azok lesznek az áldozatai, akik leginkább igényelnék
a törődést.
szülői passzivitás
A szülői értekezleten megjelenő szülők száma zuhanórepülésben süllyedt mélypontra. Egy-egy
20-25 fős osztályban 2-3 szülő jelenik meg a szülői értekezleten, fogadóórán. Nem
panaszkodnánk, ha egyébként érdeklődők lennének, mindent tudnának a gyermekükről, de
sajnos ez sem teljesül. Van olyan szülő, akivel csak a szalagavatón vagy a ballagáson
találkozunk, egyébként egyetlen tanárral sem veszi fel a kapcsolatot. A problémás tanulók
szülei nem jönnek el egyeztető tárgyalásra, fegyelmire, de még a gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival sem lépnek kapcsolatba. Az egyetlen ok, amiért felkeresnek, ha azt tapasztalják,
hogy megvonták tőlük az iskoláztatási támogatást, vagy kellemetlen megkereséséket kapnak a
rendőrségtől, gyámügytől. Az sem baj, ha a gyerek már hónapok óta nem is lakik otthon, nem
is jár iskolába, az nem tűnik fel nekik, csak az, hogy nem hozta a postás a pénzt. Hogyan lehet
az ilyen szülőt rávenni arra, hogy érdekelje a gyermeke sorsa? Hogy beszélje meg velünk,
milyen fejlődési irányt jelölnénk ki a gyermek számára, s ehhez mit kellene otthon hozzátennie?
Az a félelmem, hogy addig, amíg az iskolába járatás mellett a szülői aktív kapcsolattartás és a
felelős gyermeknevelés nem lesz juttatáshoz kötve, addig magunkra vagyunk utalva.
tantestületi egység hiánya
Én azt vallom, hogy kellenek a szabályok, a kötöttségek ahhoz, hogy egy ilyen létszámú
iskolában élhető körülményeket tudjunk teremteni. Élhető a diáknak, ha tudja, ugyanazokkal
az elvárásokkal szembesül egy matematikaórán, mint a kertész gyakorlaton, s élhető a
pedagógusnak, ha nem kell vért izzadnia az előző órán megengedett „lazaság” miatt a
visszarázódással. Lehet, hogy néhány szabályt újra kell gondolni, egyeztetni kell, de ha egyszer
elfogadjuk, kőbe vésni és keményen betartani és betartatni szükséges ahhoz, hogy a hatékony,
értelmes munkához szükséges minimális rend mindenkor és mindenhol fenntartható legyen.
Amíg egyetlen olyan oktató is van, aki ezt saját értelmezése szerint átfogalmazza, s a közös
szabályokat átírja, addig nincs nyugalom, addig csak küzdelem van. Egymásnak okozunk
kellemetlenséget azzal, ha kilógunk a sorból, ha én nem követelem meg ugyanazt a rendet,
fegyelmet, amit a másik igen. Szeretném, ha ezt minden oktató megértené!
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4. Fejlesztési tervek, jövőkép
„Nem arról ismerszik meg a nagyon okos ember,
hogy jó előrejelzéseket ad a jövőről, hanem arról,
hogy tisztán látja, a jövőt lehetetlen előre jelezni,
és ennek tudatában mégis képes előre alkalmazkodni hozzá.”
Mérő László
A választott idézet jól tükrözi, hogy jelenleg egy olyan változás kellős közepén vagyunk,
melynek lehetetlen megjósolni a kimenetét, hisz számos olyan, tőlünk független összetevő
befolyásolhatja, melynek hatását senki nem láthatja előre. Ezért hát azt gondolom, hogy most
nem az a dolgunk, hogy felkészülten várjuk a változások előidézte helyzetet, hanem hogy
felkészüljünk magára a változásra, s bármilyen változást képesek legyünk elfogadni, saját
elképzeléseinkkel, igényeinkkel összevetni és kihozni belőle a legtöbbet és a legjobbat, ami
ennek az iskolának és a benne élőknek a hasznára válhat.
4.1.

rövid távú fejlesztési tervek

Olyan fejlesztéseket lehet csak ebben a fejezetben felsorolni, melyek nem igényelnek jelentős
anyagi forrásokat, melyek eléréséhez inkább személyi, mint tárgyi feltételek szükségesek.
-

pedagógus továbbképzések

Továbbra is a szakmai, pedagógiai módszertár bővítésére kell keresni a lehetőséget. Általában
nem is igényel kivitelezhetetlenül nagy anyagi ráfordítást, hogy egy-egy innovációt, eddig még
nem elterjedt eszközt, módszert használni tudjanak a pedagógusok. A belső továbbképzéseink
is nagyon hasznosak, azokat mindenképpen folytatni kell, de keresni kell a tantárgyakhoz
kapcsolódó szakmai, módszertani továbbképzési lehetőségeket is.
A szakmai elméletet vagy gyakorlatot oktatóknak pedig a megújuló követelményekhez
igazodó, modern szakmai ismereteket biztosító termékbemutatók, technológiai előadások vagy
szakmai konferenciák lehetnek hasznosan. Nem nagyon nyílt lehetőség erre az utóbbi időben,
pedig önmagától senki nem fog megújulni!
-

szervezetfejlesztés

Jelenleg 63 fős a tantestület, de az ellátott feladatok (a betöltetlen álláshelyek miatt önként
vállalt túlórák) alapján kb. 70 fő lenne ideális. Egy ekkora közösségben egységes pedagógiai
elveket, mindenki számára elfogadható és betartható közös normákat meghatározni nem
egyszerű feladat. Ezek nélkül azonban mind a diák, mind a felnőtt elveszett. A mikroegységek
(munkaközösségek) felelősségének, a szervezeti kultúrában betöltött szerepének megerősítése,
a funkcionális alapok és a vezetési hatáskörök megteremtése mellett az összekapcsolódási
pontokat is meg kell találni az egyes egységek között, s e kapocs mentén közösen kell
kijelölnünk az utat. Meg kell fogalmazni, s hitvallássá kell emelni azokat a közös szabályokat,
melyek mentén az iskolai életet mind a diákok, mind a tanárok számára szervezni tudjuk, s egy
élhető, eredményorientált környezetet tudunk vele biztosítani a benne lévők számára. A vezető
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feladatot vállalók számára önismereti és személyiségfejlesztési tréningek is segíthetnek, hogy
adott vezetőtípushoz a megfelelő típusfeladatok legyenek delegálva. A közösség formálásában
fontos szerepe lehet azoknak a szabadon választható közösségi programoknak, melyek belső
szerveződésből indulnak, s természetesen nem tehetők kötelezővé, de a pozitív visszajelzés, a
jó hangulatról, feltöltő kikapcsolódásról beszámoló résztvevők újabb és újabb tagokban
kelthetik fel az érdeklődést. A csapatépítéshez külső segítség igénybevételére is szükség lehet.
Az együttműködés erősítése, a közös programokkal a jobb megismerést és egymás elfogadását
célzó rendezvények szervezése a technikai dolgozók szempontjából is nagyon fontos. Egyrészt
az összetartozás érzésének erősítése az iskolai célokat is szolgálja, másrészt az ilyen alkalmak
lehetőséget teremtenek az oktatók és a technikai dolgozók közötti párbeszédre is. Sokszor a
rossz megítélésnek az az alapja, hogy valójában nem is ismerik egymást és a másik munkáját
az iskolán belül, hiszen hatalmas területeken oszlanak meg a végzendő munkák, sok esetben a
munkaidő sem esik azonos időpontra. 120 ember munkájának összehangolása minden fél
részéről toleranciát, egymás elfogadását igényli.
-

beiskolázási tevékenység szervezése

A közelmúltban létrejött egy-egy olyan munkacsoport, amelynek tagjai egyrészt a
médiamegjelenést segítik az iskolában történt eseményekről készült cikkek megjelentetésével
akár a helyi újságokban, akár az elektronikus médiákban, másrészt a jelen kor elvárásaihoz
igazítva koordinálják a beiskolázási tevékenységet, pl. segédkeznek a reklámfilmek,
szóróanyagok elkészítésében és nyolcadikosokhoz való eljuttatásában. Ezzel már sokat
javítottunk a beiskolázással kapcsolatos tevékenységünkön, de a járványhelyzet miatt sajnos
nem tudtuk megvalósítani a nyílt napok és pályaorientációs rendezvények tervezett
megvalósítását, ahol az élelmiszeripari cégek, vállalkozások megjelenésére, munkahelykínálatára és elvárásainak ismertetésére is sor kerülhetett volna. Ezt mindenképpen ki kell még
dolgozni és meg is kell valósítani.
-

marketing stratégia

Az iskola arculatának, a képzési struktúrának, a benne élők szervezeti kultúrájának nemcsak
idebentről, de kívülről is jól láthatónak kell lennie, s ennek a képnek vonzónak, szép jövőt
ígérőnek kell mutatkoznia úgy, hogy a valóságot ábrázolja. Összetett a feladatunk. Az oktatás
és a nevelés mellett számos más feladatot is ellátunk. Mind a termékeinkre, mind a képzésünkre
vonatkozóan igaz, hogy „jó bornak is kell a cégér”, tehát nem elég jónak, kiválónak lenni, annak
is kell látszani. A vállalatoknál, ahol piaci törekvések, a vásárlóerő megtartása nagyon fontos,
külön részleg irányítja a marketing tevékenységet, s majdhogynem fontosabb, mint maga a
termelés. Hiába készítjük mi a világ legjobb termékeit, vagy alkalmazzuk a szenzációs oktatási
módszereket, ha senki sem tud róla. Reklámértéke annak van, ha a jót magunkról meg tudjuk
ismertetni másokkal. Nem véletlenül tanulják ezt a szakmát – akár egyetemi szinten. Egy
ekkora összetett feladatot ellátó intézményben, ahol joggal követeli meg minden részleg
magának az odafigyelést, a fejlesztést, nem maradhat el a marketing sem még akkor sem, ha
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ehhez esetleg külső szakemberek bevonására is szükség van. Az irány már körvonalazódik, hisz
a Centrum részéről a markeging máris hangsúlyos szerepet kapott, ehhez mindenképpen
csatlakoznunk kell!
-

elméleti oktatás tárgyi feltételeinek javítása

Az informatikai eszközpark elöregedett. Alkalmatlan a jelenkor (s főleg a digitális munkarend
igényelte) elvárásainak megfelelni, s nem segíti az oktatókat a módszertani eszköztáruk
modernizálásában, nem segíti a diákokat a megértési folyamatban. A szerverek és a hálózat
rendelkezésre állnak, az utóbbi időben a Wifi hálózat megfelelő szintű kiépítésére is voltak
próbálkozások. Az internetkapcsolat sebességén, a számítógépes „vezetékes” hálózat
minőségén és szerkezetén azonban van még mit javítani ahhoz, hogy ennek használata egy-egy
tanítási órán egyáltalán betervezhető legyen. Ahol az eszköz rendelkezésre áll, ott általános
lenne a napi rendszerességgel történő használatát. Ahhoz azonban, hogy ezek valóban
hatékonyan használhatók legyenek, olyan szoftverekre is szükség lenne, melyek egyes tárgyak
tanításához, egyes tankönyvekhez kerültek kifejlesztésre, s a középiskolák diákok számára
kiválóan alkalmazhatóak.
-

felnőttképzés újraindítása

Nincs igazán tapasztalatunk a felnőttképzések szervezésében. Néhány OHS tanfolyamon és
speciális – laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokat igénylő – tanfolyamon kívül az utóbbi
időben nem történt felnőttképzés az iskolában, pedig erre valószínűleg van igény a környék
élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozásainak alkalmazottai, vagy a jelenleg még
alkalmazásban nem állók között. Egyrészt fel kell kutatni az igényeket, másrészt meg kell
keresni a támogatási forrásokat, s szükség lenne olyan koordinátorra, aki a felnőttképzés
szabályainak, rendszerének ismeretével képes lehet a szervezési feladatok ellátásra is. Ehhez a
Centrumból is igényelnünk kell a szakértő támogatást.
-

szakképzésben érintett cégekkel való kapcsolatépítés

A sikeres szintvizsgákat követően diákjaink tanulószerződéssel külső cégeknél,
vállalkozásoknál is végezhetnék gyakorlatukat. A szakképzési törvény kifejezetten a duális
képzés erősítését célozza meg. Ma már azonban szó sincs arról, hogy egy-egy céghez akár 3-4
osztályt is el tudnánk helyezni, s egy-egy osztályfőnök vagy szaktanár egy helyen megtalálja
összes tanítványát. Az elhelyezés jó esetben 3-4 fős csoportokban, 20-30 cégnél történhetne
meg, de valójában nincs is annyi cég, vállalkozás, hogy ez megoldható lenne. A tanműhelyeink
jelenleg termelő üzemként is funkcionálnak, a számunkra előírt bevételek előállítása a tanulók
munkája nélkül lehetetlen lenne. Így tehát kettős a dilemma: ha a diákok a helyi termelés
segítése helyett külső gyakorlóhelyekre „szerződnek”, akkor elmaradnak az elvárt bevételek, s
egyelőre a helyi vállalkozások sincsenek felkészülve azokra a kihívásokra, melyek egy-egy
tanulócsoport fogadása kapcsán várnak rájuk. A feladatunk tehát közös, egyrészt segítenünk
kell a vállalatokat, vállalkozásokat, hogy képesek legyenek ellátni az oktatással összefüggő
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feladatokat, s megtaláljuk a közös érdekeltséget, és megoldást a duális képzés megteremtésére
úgy, hogy közben ez ne okozzon bevétel-kiesést a tanműhelyeinkben.
4.2.
-

Középtávú fejlesztési terv

szakképzés tárgyi feltételeinek javítása, tanműhelyek korszerűsítése, modernizálása,
külső tanműhelyünk ismételt beüzemelése

Tanműhelyeink 45 évesek. Bár nem mindig voltak ilyen szűkösek a lehetőségek, ezért
időközben történtek fejlesztések, de az utóbbi 15 év fejlesztéseket nélkülöző működése nyomot
hagyott az eszközeinken. Szeretnénk belekapaszkodni abba az ígéretbe, hogy az agrárszakképzés kiemelt szerepe az eszközfejlesztésben is megmutatkozik, s reménykedünk abban,
hogy ez nem csak a mezőgazdasági üzemeket, tangazdaságokat, hanem az élelmiszeripari
üzemeket is érinti. Különösen a valódi termelő üzemeket, mint amilyen nálunk egykor a külső
sütőtanműhely volt, s amilyen jelenleg a belső sütő és a cukrász tanműhely, de érintheti akár az
élelmiszeripari gépész tanműhelyünket is, vagy kedvező fordulat esetén a tangazdaságot is. A
Németországból hozzánk látogató vállalkozók, vagy az Erasmus Plus program keretében
diákjainkat fogadó cégek is tudnának segíteni a jelenlegi berendezéseink cseréjében,
felújításában, de itt Magyarországon is találhatók olyan cégek, akiknek akár szakemberutánpótlás, akár reklám célból érdemes lenne beruházni, egy-egy nagyobb előrelépést jelentő
eszközt telepíteni az iskolai tanműhelybe.
Sajnos a külső tanműhelyünk jelenleg üzemképtelen. Beindításához jelentős beruházásra,
felújításra lenne szükség, mely sokat javíthatna azon a helyzeten, hogy jelenleg az 5
munkanapból 4 napon délelőttös és délutános műszakokat kell megszerveznünk a pék és
cukrász képzés gyakorlati foglalkozásain.
A mezőgazdasági területen sikerült visszaszereznünk az 52 ha-os szántó és gyümölcsös
művelési ágú termőterületek földhasználati jogát, ami kiváló esélyt jelenthetne a zöldség- és
gyümölcstermesztésben rejlő lehetőségek kiaknázására, s valódi termelés megindítására, mely
egyrészt szolgálhatná a saját konyhánk nyersanyaggal történő ellátását, másrészt biztosítaná a
nyersanyagot a tartósítóipari képzéshez. Ezzel egyidőben az iskola telephelyén rendelkezésre
álló területek és berendezések (fóliasátrak, üvegházak) alkalmasak lennének gyógy- és
fűszernövény termesztésre, valamint továbbra is szolgálhatják a dísznövény-termesztési
gyakorlatot is. Persze a termelés – és egyúttal a saját bevétel növelése – csak megfelelő
eszközök használatával biztosítható, így a már meglévő (visszaszerzett) eszközeink mellé
újabbakat, a korszerű termesztés megvalósításához szükséges berendezéseket is be kell
szerezni.
Gépészeink sikerrel kapcsolódnak be az eszközellátás biztosításába az élelmiszeripari üzemek
területén. Elképzelhető, hogy nem csak a mi iskolánkban, hanem máshol is lenne ilyen
eszközökre igény, s az iskolákon túl akár a vállalkozói szféra is igényelheti a tanműhelyünk
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munkáját. Érdemes lehet befektetni olyan üzembe, amely részt tud venni a termelést segítő
eszközök előállításában, karbantartásában.
Laborunk bár minden élelmiszeripari mérés elvégzésére alkalmas, hatósági vizsgálatot nem
végezhet, mert nem akkreditált labor. Ha az Agrárminisztérium valamennyi iskolájának – de
legalább az élelmiszeripari képzést nyújtóknak – szüksége van vízminta vizsgálatokra,
ételminta elemzésekre vagy más élelmiszeripari analizálásra, esetleg a gyakorlati képzésben
érintett cégeknek is vannak ilyen kötelezettségeik, talán érdemes lenne az egyik legjobban
felszerelt laboratóriumot abba a helyzetbe hozni, hogy ezeket a feladatokat is képes legyen
ellátni.
-

értékesítés

A városban lévő boltjaink, s az iskolai büfé üzemeltetését jelenleg bérlők látják el, a
megállapodásban azonban az szerepel, hogy a tanműhelyek által készített termékek eladása
elsőbbséget élvez. Sajnos ennek érvényesítésére kevés eszköz áll rendelkezésünkre, a vásárlók
nem mindig részesítik előnyben a tanműhelyi termékeket, ha azok magukon viselik az
oktatásból adódó minőségi és méretbeli eltéréseket. Érdemes lenne újragondolnunk az
árképzést, a legkeresettebb termékekre vonatkozóan önköltségszámítást végezni, s kidolgozni
pl. a vizsgafelkészítés során nem megrendelésre készített termékek „akciós” árusítását.
Versenyképes pék és cukrász-termékek előállításához és értékesítéséhez persze szorosan
hozzákapcsolódik a berendezések modernizálásának igénye is.
A konyha az előző 5 évben is várakozáson felül teljesített. A vállalt szerződések – legyen az
akár másik iskola vagy szociális intézmény – sikeresen, a partnerek megelégedésével
teljesítjük. Rendezvényeink a helyszín adottságainak, a felszolgált ételek minőségének,
mennyiségének és a kiszolgálásnak is köszönhetően elismerést váltanak ki valamennyi
megrendelőnkből, s ennek köszönhetően vissza-visszatérnek. Sajnos az utolsó évben egy
jelentős megrendelőnket – tőlünk független okokból – elveszítettük, s a járványhelyzet miatt
bevezetett korlátozó intézkedések tiltják a rendezvények szervezését. Így jelentős a bevételkiesés, nagyon nehéz bátran jövőbeli vállalásokban gondolkodni. Amikor azonban visszaáll a
régi rend (és reméljük, hogy hamarosan így lesz), akkor a külső megrendelőktől és a belső
használóktól is jelentkező igények maximális kielégítéséhez a jelenleginél sokkal jobb
felszereltségre lenne szükség.
A mezőgazdasági képzés során megtermelt javak értékesítésére is meg kell találni a megoldást.
Ha valóban jól működő zöldség- és gyümölcstermesztés biztosítja a friss primőrárut és a
gyümölcsöket, akkor érdemes lenne megfelelő helyen olyan üzlethelyiséget bérelni (esetleg
vásárolni), ahol a városi érdeklődők számára is megvalósítható lenne az értékesítés. Kiegészítve
az üvegházban, fóliaházban nevelt dísznövényekkel, egész évben folyamatos kínálatot tudnánk
biztosítani a vásárlóknak.
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-

kapcsolatok építése

Külföldi kapcsolataink egy része sajnos tőlünk független okok miatt ma már nem működik.
Kiváló nyelvtanulási lehetőség volt a holland szakképző iskolával sok évig működő kapcsolat,
ennek „újraélesztése” pillanatnyilag esélytelennek látszik. Az idegen nyelv tanuláshoz
kapcsolódó gyakorlati alkalmazás lehetősége pedig nagyon fontos lenne egyrészt a külföldi
munkavállalás, másrészt a hazai cégeknél egyes munkakörökhöz kapcsolódó elvárások miatt
is. A német sportkapcsolat lehetőséget biztosít német nyelvterületen a nyári szünetben 1 hetes
intenzív nyelvtanulásra, diákjaink többsége azonban angolul tanul, ezen a nyelvterületen
kevesebb a lehetőség. Keresni kell olyan újabb partnereket, akikkel közös Eu-s pályázatok
beadására is lenne lehetőség, s ahová így az utazási költségek elviselhetőek lennének, s
érdeklődő diák és lelkes nyelvtanár is akadna.
A jelenleg meglévő németországi kapcsolatok mellett mind a pék és cukrász képzés, mind a
kertész területen érdemes lenne új partnereket keresni, és más országokban működő cégeket is
bevonni a közös munkába az Erasmus Plus pályázathoz kapcsolódóan. Meglévő kapcsolataink
ápolása, s a cserekapcsolat erősítése mellett más nyelvterületeket, Európa más országait is
érdemes lenne megcélozni, ebben is számíthatunk a Centrum támogatására is.
A hazai cégekkel új alapokra kell helyezni a kapcsolatfelvételt, a kapcsolattartást. Nem csak
egy-egy verseny, egy-egy rendezvény szponzorálásába, vagy évkönyvben való hirdetésre kell
korlátozódnia a kapcsolatnak, hanem egyrészt ki kell terjednie a gyakorlati képzést velünk
karöltve biztosító cégekkel való szoros szakmai együttműködésre, de keresni kell a további
lehetőségét annak, hogy egyes vállalkozások a szakemberképzés területén komoly
befektetéseket, szponzorációt is vállaljanak, s az általuk előírt feltételek teljesítését
biztosítanunk kell.
-

pályakövetés

A nálunk végzett diákok sorsáról keveset tudunk. Pedig az ebben rejlő lehetőség sem maradhat
kiaknázatlanul, hiszen számos Toldiban végzett diákról tudjuk, hogy jelenleg jól prosperáló
cégeket, vállalatokat vezetnek, vezető beosztásban vannak, s több szempontból is segíteni
tudnának az itt folyó tevékenységekben. Érdemes lenne nyomon követni, hányan helyezkednek
el a saját szakmájukban, mi távolítja el őket esetleg a pályáról, vagy mi az oka a sikereiknek.
Ehhez nem elég a tízévenként megrendezett jubileumi ünnepségeken emlékezetből előidézni,
kik is voltak a Toldisok. Ehhez jól visszakereshető, könnyen elérhető, frissíthető adatbázisra,
és annak folyamatos karbantartására van szükség méghozzá úgy, hogy a tőlünk elballagó
diákok tudják, hogy a visszajelzés fontos kötelességük, s kapjunk elegendő információt arról,
merre folytatódott karrierjük, hogyan érvényesültek az életben. Az igényünk biztosan nem
egyedi, hisz már a Centrum szakemberitől is kaptunk ilyen irányú megkeresést, adatkérést,
biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a módját a hatékony és eredményes pályakövetési
rendszer kidolgozásának.
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-

a „teljes képzési lánc”

A minisztérium jól csengő jelmondata: „Földtől az asztalig”. Minden adott ahhoz, hogy ez az
elképzelés nálunk is megvalósuljon. Rendelkezésre állnak azok a földterületek, melyeket jól
használva a mezőgazdasági, kertész képzésben résztvevő tanulóink képesek megtermelni az
étkezéshez, élelmiszer-előállításhoz szükséges nyersanyagokat. A feldolgozóipar megfelelő
területeinek újraindításával – akár nappalit tagozatos iskolai, vagy felnőttképzés keretében
történő felnőttképzés formájában – félkész vagy késztermékek készülhetnek a fogyasztók
számára, illetve az élelmiszeripari üzemeink a mindennapi étkezéshez szükséges élelmiszerek
előállításában vállalnak oroszlánszerepet. Akár a mezőgazdaság, akár az élelmiszeripari
területén a gépek, berendezések karbantartásába, a szükséges eszközök előállításába a gépész
tanulók is be tudnak kapcsolódni. Éttermünkben a rendezvényeken a felszolgálást az utazás és
turizmus fakultációra járó diákok látják el, akik nyári gyakorlatukat szállodákban töltve
tisztában vannak a vendéglátás szabályaival, kollégiumunk szobáinak értékesítésével, s teljes
körű étkezés és sportolási, vagy szabadidős tevékenység lehetőségének biztosításával pedig
szinte szállodai szolgáltatást is nyújtva a turisztika területén vállalunk feladatokat. Talán még
arra is lenne mód, hogy az agrár ágazatban előállított terményeket és termékeket hozzáértő agrár
áruforgalmazók közreműködésével juttassuk el a széles vevőkör asztalára.
-

diáklétszám stabilizálása

A demográfiai mutatók még mindig nem mutatnak biztató jeleket az előttünk álló 4-5 évre előre
tekintve. Sok iskolával harcolunk azért a kevés tanulóért, akik a nyolcadik osztályt sikeresen
elvégezték. Az agrár ágazat munka-lehetőségeinek javulásával, s a biztos elhelyezkedés és
megélhetést biztosító munkahellyel kecsegtető jövő előrevetítésével szakmáink
felértékelődhetnek, s ha fékezni tudjuk a lemorzsolódást, s ha megtaláljuk annak a módját, hogy
valóban a szakma iránt érdeklődő, munkára és tanulásra alkalmas tanulókkal töltsük fel az
induló osztályainkat, akkor talán stabilizálni lehet a tanulólétszámot. A mennyiség nem mehet
a minőség rovására. Nem cél 1000 fő feletti tanulólétszámot biztosítani azon az áron, hogy
semmiféle eredményt nem tudunk elérni a 25%-kal, s gyötrelmes órákat és napokat okozó,
magatartási zavarokkal küzdő, semmiféle célt vagy követelményt teljesíteni nem akaró
tanulóval küzdjünk. Talán a „kevesebb néha jobb” szólás erre is igaz, s ha az iskola jó hírnevét
viszik a hozzánk bekerülő tanulók, s tudják, hogy a bekerülésnek feltételei vannak, akkor lehet
minőségi oktatást végezni, s kiváló eredményeket felmutatni.
-

akkreditált vizsgaközpontban vállalt szerep

Szokatlan és egyelőre még sok kérdést felvető helyzet, hogy az iskolai tanulmányok lezárása
nem feltétlenül iskolai vizsgákkal történik, hanem akkreditált vizsgaközpontokban. A
vizsgáztatás területén szerzett tapasztalatok, s maga az oktatási folyamat, a szakképzés új
rendszerébe történő sikeres bekapcsolódás is azt a jogos igényt táplálja, hogy a szakképzési
centrumok közül az, amelyikhez tartozunk, azaz a Közép-magyarországi Agrárszakképzési
Centrum is akkreditált vizsgaközponttá váljon, s ebben vizsgahelyszínként a Toldi iskola is
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stabil bázisa lehessen. Ebben természetesen mindenben a Centrum segítségére szeretnénk lenni,
s szeretnénk a saját diákjaink vizsgáztatása mellett igény szerint más vizsgáztatási feladatokat
is maximális hozzáértéssel ellátni.
-

bérbeadásokkal érintett területek szolgáltatási színvonalának emelése

Az egyik fontos bevételi forrásunk, a rendezvényekre igénybe vehető, bérelhető aula a beázások
megszüntetésével, a pinceszint megerősítésével újra bérbe adható, s így a különböző
rendezvények kiváló helyszínéül szolgál. A fűtési rendszer és a külső szigetelés, egy esetleges
színpad kialakítása sokat javíthatna a jelenlegi állapoton, s további értékesítésre is lehetőséget
adna.
Az aula mellet nagyon fontos helyszín bérleti szempontból a tornaterem a hozzá tartozó
vizesblokkokkal. Jó érzésű ember nem szívesen tusol le benne még egy kiadós, izzasztó
focimeccs után sem. Nemcsak a diákjainknak, hanem a tornatermet folyamatosan bérlő
egyesületeknek, táboroknak sem mindegy, milyen közérzettel távoznak, hiszen pontosan ettől
függ, milyen hírünket viszik. Nem azt mesélik majd el, hogy 3:0-ra kikaptak, hanem inkább
azt, hogy tusolás nélkül izzadtan szálltak be a buszba, mert a szennyvíz-szagot árasztó
vizesblokkot igényen aluli lett volna használniuk.
A kollégiumi szobák kiadásának is ehhez hasonló a problémája. Gyönyörűek a szobák, szép a
kilátás, megfelelő a hangulat. Az étkezési kiszolgálás is elégedettséget vált ki. De a mosdók,
WC-k, tusolók sajnos feledtetik ezt az érzést, s nagyon rossz szájízt hagynak az itt megszálló
vendégekben. A kollégista diákokról, akik ezt heti rendszerességgel visszatérve a megszokott
falak közé már több éve tapasztalják, már nem is beszélek. Nekik nem nagyon van más
választásuk. Vagy talán éppen ezért van kevesebb kollégista? Aki otthon nem ilyenhez van
szokva – márpedig ez a többség, szerencsére, az nehezen fogadja, hogy ehhez kell
alkalmazkodni, s valljuk be őszintén, nem is érthető ez a XXI. században.

4.3.
-

hosszú távú fejlesztési terv

képzési szerkezet stabilizálása

A tiszta profilra való törekvés érthető és támogatható kezdeményezés. Érvényesülnie azonban
minden területen és kölcsönösen szükséges, nem szabad egyoldalú kompromisszumokat kötni.
Ha az élelmiszeripar, mezőgazdaság területén néhány év alatt kialakul, mely képzések, mely
intézmények életképesek, s tudják teljesíteni a költséghatékony és eredményes oktatást, akkor
körvonalazódik igazán, hogy mi ebben milyen szerepet tudunk kiharcolni magunknak. A
beiskolázási feladataink világosabbak, jobban tervezhetők, s ennek megfelelően hatékonyabbak
lehetnek, ha hagyományokat tudunk felmutatni, ha eredményekkel, lehetőségekkel támasztjuk
alá a képzési kínálatot, s nem tartjuk bizonytalanságban a hozzánk érkezőket, vajon indul-e az
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adott szak, lesz-e elég jelentkező, megszületik-e az indításhoz szükséges törvényi szabályozás.
Egyelőre a képzési kínálatunk kiszélesítésére kell törekedni, majd később annak stabilizálására,
s a minőségi paraméterek mentén történő szakmai képzés fejlesztésére. A stratégiai tervezésben
nagyon fontos szerepe van a Centrumnak, hisz az esetleges szakképzési fejlesztések
helyszíneinek kijelölésével, az egymást átfedő képzések helyes (a földrajzi viszonyokat és a
munkaerő-piaci igényeket is mérlegelő) elosztásával meghatározhatja az irányokat.
-

minta tanműhelyek, központi képzőhely működtetése

Igény esetén most is tartunk bemutatókat, versenyeket, rendezvényeket tanműhelyeinkben.
Egy-egy 40 éves találkozó alkalmából a volt diákjaink – jelenlegi cégvezetők – több napos
termelési feladatot is megszerveznek nálunk, csupán nosztalgiából, s jótékonysági alkalmat
teremtve. Szerencsére elég tágasak a terek, s megvan minden adottság ahhoz, hogy az
élelmiszeripar területén a régió központi gyakorlati képzőhelye lehessünk. Persze a
berendezésekre ráfér a karbantartás, a felújítás. Ha olyan üzemet szeretnénk működtetni, hogy
a későbbi munkavállaló diákok által betöltött munkahelyek gépsorait, berendezései majd ne
legyenek idegenek a tanulóink számára, akkor bizony van mit fejleszteni. Jelenleg zajlik az
ÁKK-k létrehozásával kapcsolatos előkészítő tevékenység. Bízunk benne, hogy nem hagyják
figyelmen kívül a képzőközpontok kialakítása során az iskolai tanműhelyeket, különösen
azokat nem, amelyek a jelen körülmények között is bekapcsolódnak a termelő tevékenységbe,
s az oktatási célok megvalósítása mellett „üzemként” is működnek.
-

beiskolázási vonzáskörzet kiszélesítése

Iskolánk egykori vagy akár jelenlegi szakmai oktatóit is távoli helyekre hívják, ahol különböző
tanfolyamokat tartanak az élelmiszeripar területén, s végeznek felkészítési, vizsgáztatási
tevékenységet. Ezekben a távolabbi városokban működnek olyan vállalatok, vállalkozások,
akik megfelelő szakember hiányában nem tudják üzemeltetni egy-egy részlegüket, s ennek a
szakemberhiánynak a kiváltására indítanak tanfolyamokat. Különösen a konzervipar területén
jelentkeznek újabb és újabb igények, a születő vállalkozások hazai és külföldi piacokat
céloznak meg termékeikkel. Az ott élő nyolcadikosok tisztában vannak a munkalehetőségekkel,
érdemes lehet őket felkeresni azzal, hogy a saját szülőfalujukban, városukban lévő üzemben
végzendő feladatokhoz szükséges szakmát tanulják meg nálunk, ne csak felnőttképzés
keretében néhány hónapos átképzéssel, hanem komoly szakmai alapokkal és gyakorlati
tapasztalattal.
-

energetikai modernizálás, környezetvédelem

Az energiafelhasználásunk jelenleg a költségvetés kiadási oldalának jelentős hányadát adja. A
rendelkezésre álló hatalmas területek a napenergia további felhasználására is lehetőséget
adnának, s a nem is olyan mélyen alattunk található termálvíz energiáját is érdemes lenne
hasznosítani. A földterületek egy részén energiaerdő termelésre is mód nyílna, amit a jelenleg
használt gázkazánok átalakításával fűtésre és melegvíz-ellátásra tudnánk fordítani. A
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konzervüzem működtetéséhez szükséges gőz visszafordítható a technológiai folyamatokba, s a
villamos energiával működő kemencék és nagyteljesítményű fagyasztók működtetésére is
biztosan létezik alternatív energiaforrás. Mindezek megvalósításához átfogó elemzésre és
tervezésre van szükség, de biztos vagyok abban, hogy jelentős költségcsökkentés érhető el egy
ekkora komplexumban az energiafelhasználás modernizálásával és ésszerűsítésével.
Készültek a XXI. századi fejlesztési elképzeléseket tartalmazó tervek, melyek az esővíz
felhasználásától az élelmiszer-hulladék komposztban történő hasznosításáig számos ötletet
tartalmaznak, melyek a környezet védelmének, az ökolábnyom csökkentésnek a szándékával
készültek. Ha ezekhez felhasználható forrás is ténylegesen hozzárendelésre kerül, érdemes
lehet alaposabb tanulmányokat készítve belevágni a megvalósításukba.
-

az iskola épületének és eszközeinek modernizálása

A fejlesztési tervek végére maradt, de nem azt jelenti, hogy ezzel kell utoljára foglalkozni. Ez
a leghosszabb távú tervezést igénylő feladat. Nagyon sok apró részletből, nagyon sok
megoldandó feladatból áll. A helyzetelemzésben megfogalmazott állapotokból kiindulva
fokozatosan el kellene érni, hogy komfortos, modern, jól felszerelt iskola lehessünk, mert ennél
nagyobb vonzóerőt a beiratkozás és pályaválasztás előtt álló fiataloknak nem tudunk mutatni.
Ha azt látják, hogy egy iskola szépen fejlesztett, a kor elvárásainak megfelelő eszközökkel
ellátott, annak az az üzenete, hogy érdemes ide jönni, mert az iskolának, s az általa képviselt
oktatásnak, képzésnek van jövője. Ha folyamatos a karbantartás, ha minden évben előre lehet
lépni egy-egy keveset – néha a nagy problémák megoldásakor ugorva egyet-egyet, akkor ez
nem ördögtől való gondolat, nem futurisztikus, nem elképzelhetetlen.
4.4.

Reális jövőkép

A magatartási problémák kezelése miatt tanítást végezni nem tudó elkeseredett oktatók feladják
a küzdelmet, más iskolát, más munkahelyet keresnek maguknak. Ha továbbra is felvesszük a
motiválatlan, csak rendbontás és provokáció céljából érkező gyerekeket, előbb-utóbb nem lesz
értékelhető minőségű a tanítás és a tanulás. Ha sikerül ezt a tendenciát megfordítanunk, s lassan,
de biztosan elkezdődnek a szükségessé, nélkülözhetetlenné váló eszközbeszerzések,
karbantartások, felújítások a tanműhelyekben, s a gyakorlati képzés területén nemcsak a
kilencedikes, hanem a felsőbb éves tanulók gyakorlati foglalkoztatásának jogát is megtarthatjuk
(esetleg duális partnerekkel együttműködve), akkor még teljesíthetőek a saját bevételek. Ha
megfelelő oktatási eszközökhöz jutnak a közismereti és szakmai elméleti oktatók, s a
tankönyvek, felszerelések hiányából adódó hátrányokat ellensúlyozni tudjuk, akkor nehezen
eljuttathatók lesznek még a vizsgáig a diákjaink, s reméljük lesz még, aki el akarja juttatni őket
addig.
Ha a szülői felelősség-vállalás terén nem sikerül helyi és központi szinten is jelentős
változásokat gerjeszteni, s a mindenféle felelősség nélküli iskolába járás, a 10-15 tárgyas
bukások számának növekedése tovább folytatódik, akkor elindul egy negatív folyamat: az
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értelmes, jó közösségbe, nyugodt, kiegyensúlyozott oktatók óráira járni és ott tanulni vágyó
gyerekek elmenekülnek, vagy meg sem érkeznek iskolánkba. Ekkor a technikumi képzésünk
elértéktelenedik, többségében szakképző iskolás diákokkal kell majd dolgoznunk, s nem lesz
húzóerő. Ha nem törekszünk egységes szabályokra, nem alkotunk betartható, mindenki által
elfogadott normákat és nem törekszünk azok következetes betartására, akkor a kevésbé tudásközpontú nevelésben (inkább csak gyermekmegőrzésben) részesülő diákok között egyre jobban
elharapózik az agresszió, a deviáns viselkedés, s nem lesznek eszközeink ezek hatásának
tompítására. A médiából viselkedésmintát merítő diákokat tanítani, szakmára képezni sajnos
nem fogjuk tudni, gyermekmegőrzővé pedig nem akarunk válni.
4.5.

Ideális (áhított, vízionált) jövőkép

Az iskola távolról is impozáns látvány, vidám színekben pompázik, frissen van festve,
hangszigetelése kívülről láthatatlan, belülről jól érzékelhető, a természetes fényt felhasználó
világítási technológiája tökéletes. A parkoló burkolata hibátlan, automata kapuk biztosítják a
dolgozók biztonságos parkolását. A külső parkolót a diákok használják. A széles bejárat felett
az intézmény és a centrum címere, logója mellett nagynevű vállalatok reklámtáblái hirdetik,
hogy itt az ő tanulóik képzése folyik. A portán mosolygó, szolgálatkész portás fogadja a
vendégeket, s az aulából vidám, nyüzsgő – közel ezer fős – gyereksereg hangja hallatszik. Az
udvaron fiúk és lányok közösen sportolva, kényelmes padokon ülve beszélgetnek az élet fontos
dolgairól, míg a lágy dallamú csengő szavára el nem indulnak a tantermekbe a tanítási órákra.
Az oktatók vidáman egymással beszélgetve, csoportokban indulnak az emeletekre. Az
eszközök, amik a tanításukhoz kellenek, készen állnak, használatukhoz csak egy kattintás, egy
kapcsoló billentése szükséges, s ha mégis szükség lenne még valamire, könnyen elérhető
pedagógiai asszisztensek segítenek a megvalósításban. Nincsenek könyvek. A padokba
beépített elektronikus eszközök biztosítják a tanulók számára a jegyzetet, s a szekrényekben ott
vannak a munkához szükséges segédeszközök. Az elektronikusan tárolt tananyag otthonról is
elérhető. A terem gyorsan átrendezhető, alkalmas több különböző oktatási módszer akár egy
órán belüli ötvözésére. Mindenki dolgozik a feladaton. Nincsenek máshová vágyó, motiválatlan
gyerekek. Jól érzik itt magukat, tanulni akarnak. A tornateremhez öltözőszekrények és frissen
csempézett, ezüstösen csillogó tusolók tartoznak. Odabent vidám játék folyik, minden egyes
diákon kék Toldis póló. A sütő és a cukrász tanműhelyben a partner cég munkaruháját viselő
diákok sürgölődnek, szállításra készítik elő a termékeket az odakint várakozó modern, minden
hatósági elvárásnak eleget tevő kiszállító autó közvetítésével a városi és környező városokbeli
megrendelők számára. A tartósító üzemben éppen őszibarack nektárt készítenek, az üvegeket
automata szalag továbbítja a palackozó és palettizáló berendezés felé. Gyógy- és
fűszernövénykertünkből a saját zöldség-boltunkon keresztül látjuk el a város lakosságát, a
hozzánk látogató vendéget pedig az egyedülálló Kőrisfa-sorral körülvett botanikus kertben
hagyjuk pihenésképpen sétálni, mielőtt elfoglalhatná a kollégiumban lévő vendégszobát. A
tanítás után kollégistáink beosztás szerint érkeznek a felújított, jól szellőző és ragyogóan tiszta
tusolóba, mert minden emelet zsúfolásig megtelt saját diákokkal, az állandó bentlakó
sporttagozatosokkal és a gyakorlati képzésre az oktatóközpontunkba érkezőkkel, s rövid az idő
a következő foglalkozásig. Konyhánk a legmodernebb eszközökkel felszerelve mosolygó
konyhás nénik segítségével dolgozza fel a kiváló minőségű nyersanyagokat, s a sült kolbász
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illata nem tölti be az elméleti negyedik szintet a jól működő, galériával leválasztott konyhai és
ebédlői térben működő beépített páraelszívóknak köszönhetően. A tanítási órák után egy kis
csoportnyi pedagógus röplabda-meccset játszik, ketten az udvari teniszpályán játszanak egy
meccset, némelyikük saját családtagját is magával hozta szurkolni vagy sportolni. Reggel 8-tól
délután 4-ig dolgoznak. Nem viszik haza a dolgozatokat. Azokat napközben már kijavították a
tanári szobákban, könyvtárakban lévő számítógépeken. Azért majd otthonról még lehet, hogy
belenéznek, hátha lehet egy pontot találni annak, aki éppen határon volt. Otthon pihenés,
kényelmes lakás és nyugodt családi környezet várja őket, nincsenek – mert nem szükségesek –
a másodállások, az estébe nyúló magántanítványok. Az iskolában az aulában lévő színpadon,
ami az udvar felé is nyitható széles nézőtérre néz, éppen próbálnak a diákszínpadosok. A
diákszínpadot vezető pedagógus nemrég kapott miniszteri kitüntetést. Hamarosan előadás lesz.
Jubileumra – talán éppen a 100 éves évfordulóra – készülnek, ahol a 20-30 éve nálunk végzett
cégvezetők, akik a gyakorlati képzőhelyeink modern felszerelését, munkaruháit is biztosítják,
bemutatják majd életpályájukat, s jól fizető munkahelyeket kínálnak a nálunk végzett
tanulóknak.

5. Összegzés
Az intézmény erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit remélhetően teljeskörűen
meghatározó helyzetelemzés világosan kijelöli azt az utat, melyen a reális – jó esetben az ideális
– jövőkép megvalósítása céljából az intézménynek haladnia kell. Az itt töltött 31 év alatt az
intézmény sajátosságait, munkáját, működését belülről szemlélve, tapasztalati úton alkottam
meg azt a képet, melyet pályázatomban igyekeztem a belülről ismerők és kívülállók számára
egyaránt értelmezhetően és hitelesen ábrázolni és értelmezni. Az intézmény múltját,
eredményeit, hagyományait és jelenlegi hibáit is jól ismerve meggyőződésem, hogy az
intézmény biztos alapokon áll, az agrárszakképzés területén hasznos és fejlesztésre érdemes
irányt képviselve jelenleg is életképes, s összefogással, közös erővel, fenntartói támogatással a
jövőben is életképes és a térségében meghatározó intézmény lesz.
Igazgatói pályázatomat pedagógiai elhivatottsággal készítettem, bízva abban, hogy
elképzeléseim támogatásra találnak valamennyi személynél, szervezetnél, mely annak
megismerésére és megítélésére hivatott.
Munkatársaim támogatása mellett képesnek érzem magam arra, hogy azt az intézményt,
melyben eddigi teljes életpályámra vonatkozó pedagógusi törekvéseimet megvalósíthattam,
ahol több mint 30 éve lelkesedéssel és odaadással, legjobb tudásom szerint dolgozom, az
elkövetkező időszakban is a lehető legjobb úton irányítsam az önmegvalósítás, az elvárásoknak
való maximális megfelelés felé.
Pályázatom kedvező elbírálása esetén vezetői munkámat a következő irányelv fogja jellemezni:
A ránk bízott diákok, fiatal felnőttek felelősségteljes nevelését, a társadalomba történő
hasznos beilleszkedését, a munkaerőpiac által igényelt szakmákra történő kiváló felkészítését
támogató szakképző intézmény Centrummal együttműködésben történő gazdaságos és
hatékony működtetése a tevékenységben résztvevő valamennyi partner megelégedését
célozva.
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