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MEGÚJULT A SZAKKÉPZÉS 11 SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYÜNK EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A JÖVŐDÉRT TANULSZ!



Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Nagy örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy 
köszöntsem a Szolnoki Szakképzési Centrum 
pályaorientációs kiadványának olvasóit. 
Az oktatást, mint az egyik legfontosabb stratégia 
ágazatot, mindig is kiemeltként kezelte Szolnok 
városa, és ez nem lesz másként a jövőben sem. 
Annál is inkább, mert folytatódnak az elmúlt 
években megkezdett több tíz milliárdos 
gazdasági, ipari, technológiai fejlesztések, 
beruházások; a kétszer kétsávos M4-es autót 
elkészültével pedig újabb fellendülés előtt áll a 
megyeszékhely, újabb cégek, vállalkozások 
betelepülése várható a megvalósítás előtt álló új 
ipari parkba.
Minden eddiginél nagyobb szükség lesz tehát a 
kiválóan képzett, kellő tudással és ismerettel 
felvértezett szakemberekre, melynek egyik 
garanciáját jelenti a megye legnagyobb középfokú 
oktatási bázisa, a Szolnoki Szakképzési 
Centrum és 11 szakképző intézménye, melyből 8 
Szolnokon található. A pályaválasztás segítése, a 
pályaorientáció – különösen manapság – kulcs-
fontosságú kérdés, a végzős általános iskolás 
diákoknak és szüleiknek nincs egyszerű dolga, 
hiszen a választható ágazatok és szakmák szinte 
kimeríthetetlen lehetőséget kínálnak. 

Így bizton állíthatom, hogy aki szakmát, illetve az 
érettségi mellé technikusi végzettséget szeretne, 
megtalálhatja számítását. És nem csak a 
munkaerőpiacon, hanem a felsőoktatásban is, 
hiszen a Centrumban megszerzett tudás biztos 
alapokat jelent egy sikeres felvételi vizsga 
letételéhez is.
A szakképzés megújul, Szolnok városa 
megpályázható ösztöndíjlehetőségeket kínál, a 
már meglévő és betelepülő cégek által teremtett új 
munkahelyek pedig tárt karokkal várják a 
szakképzésből kikerülő fiatalokat. Már csak a 
kitűzött célt kell jól megválasztani, amelyhez 
kiváló segítséget nyújt ez a hiánypótló kiadvány, 
melyet nagyon jó szívvel ajánlok 
minden Kedves, Érdeklődő Olvasó figyelmébe!

Szalay Ferenc
polgármester

POLGÁRMESTERI 
                  KÖSZÖNTŐ



Kedves Pályaválasztás Előtt Álló Diákok! 

Nyolcadikos diáknak lenni felemelő érzés, mégsem vagytok egyszerű 
helyzetben. Szinte tegnap volt, hogy beléptetek az általános iskolátok 
kapuján, most pedig talán az élet első nagy próbatétele előtt álltok. Szülei-
tek segítségével és tanáraitok bevonásával döntenetek kell: hogyan és merre  
tovább? 

A pályaválasztás útján sohasem volt egyszerű végigmenni, inkább hason-
lít göröngyös földútra, mintsem tükörsima országútra. Különösen igaz ez 
manapság, hiszen a gyorsan változó világunkban gyorsan változnak a mun-
kaerőpiaci igények, azzal azonban mindenki egyetért, hogy jól felkészült 
szakemberekre nagy szüksége van a hazai iparnak, a szolgáltató szektornak. 
Aki tehát kellő megfontoltsággal dönt, az a megszerzett piacképes tudással 
és szakmai ismerettel a tarsolyában tanulhat tovább a felsőoktatásban, vagy 
a megélhetést lehetővé tévő biztos munkahely birtokában helyezkedhet el. 

Érdemes olyan foglalkozást, hivatást választani, amiben a későbbiekben is 
nagy valószínűséggel örömötöket lelitek majd. Ugyanakkor azzal sincs gond, 
ha ebben a korban még bizonytalanok vagytok, mert a megújult szakképzés 
kellően rugalmas ahhoz, hogy menet közben is meggondolhatjátok magato-
kat. Ebben is igyekszik remélhetőleg hathatós segítséget nyújtani ez a kiad-
vány, amely bemutatja a megújult szakképzési rendszert, ismerteti a legfon-
tosabb változásokat, tudnivalókat és reményeink szerint megkönnyíti majd 
az eligazodást az ágazatok, szakmák világában, iskoláink kínálatában.

FŐIGAZGATÓI 
ÉS KANCELLÁRI  KÖSZÖNTŐ

Kalmár Andera
főigazgató

Hicsó György
kancellár



A Szolnoki Szakképzési Centrum Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb középfokú oktatási bázisa. A 
11 szakképző intézmény közül 8 Szolnokon, 1 Jászberényben, 1 Martfűn, 1 pedig Újszászon várja a tovább-
tanulni szándékozó fiatalokat. Küldetésünk, hogy XXI. századi iskolai környezetben, korszerű ismeretekkel 
rendelkező oktatóink segítségével biztosítsunk számos lehetőséget a sikeres szakmai életút megalapozására. 
Kiemelt célunk, hogy általános műveltséggel rendelkező, a munkaadók, és nem utolsó sorban a leendő mun-
kavállalók elvárásainak megfelelő szakmát, vagy érettségit és technikusi oklevelet adjunk diákjaink kezébe, 
miközben aktívan részt vehetnek az élénk és pörgős iskolai diákéletben. Természetesen felkaroljuk a lesza-
kadókat, akiket különböző, jól bevált programjaink révén hathatósan segítünk és felzárkóztatunk, de nem 
feledkezünk meg a tehetségekről sem, akiket kiemelten támogatunk akár tanulmányaikban, akár a választott 
sportágukban. 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Önökön is nagy a felelősség, hogy gyermekeik, tanítványaik jól döntsenek. Segítsék őket, beszélgessenek ve-
lük sokat, és hallgassák meg vágyaikat, álmaikat, hogy olyan kamaszokká, majd felnőtté váljanak, akik kitel-
jesednek a tanulmányaikban, akik örömüket lelik a munka világában, akik sikeres és boldog életet élhetnek.
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Bízunk benne, hogy ez a kiad-
vány Önöknek is segít eligazodni a  
pályaválasztás útvesztőiben.  
Kívánjuk, hogy forgassák,  
lapozgassák nagy haszonnal! Ha  
pedig valamiben bizonytalanok, ha 
még mindig sorakoznak a kérdő-
jelek, vagy ha úgy érzik, hogy nem  
mindenre kaptak választ, bátran  
forduljanak hozzánk bizalommal!  
Segítünk!

Minden pályaválasztás előtt álló  
fiatalnak kívánunk jó döntést és sok 
sikert!



A SZOLNOKI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

INTÉZMÉNYEIBAROSS DAMJANICH

JENDRASSIK KERESKEDELMI KREATÍV

KLAPKA PÁLFY-VÍZÜGYI PETŐFI

RÓZSA SIPOS VÁSÁRHELYI
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A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI
177 szakma

A magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a minőségi szakemberképzés. Ezért a 2020/2021-es 
tanév kezdetével jelentősen átalakult a szakképzés intézményi szerkezete, melynek alapját az új szakképzési 
törvény teremtette meg. A gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása 
miatt ugyanis elengedhetetlenné vált, hogy értékes tudással bíró, egyre jobban képzett, felkészült fiatalok 

álljanak a hazai vállalkozások rendelkezésére. 
A megújulás részeként a racionálisabb, rugalmasabb új szakképzési rendszerben 24 ágazatban 177 szakma 
közül választhatnak a diákok. A szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves 
technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a 

tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez. 

MEGÚJULT A SZAKKÉPZÉS

Technikum

A mérnökképzés előszobájának is tekinthető ötéves technikumban – mely egyesíti a gimnázium és a 
szakmatanulás előnyeit – az első két évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd 

ágazati alapvizsgát tesznek. A 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak, és a 
11. évfolyamtól lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós 

munkakörnyezetben sajátíthatják el a gyakorlati ismereteket. 
A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a 

tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti 
tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek azonban nem kell 

ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év 
elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a 

nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a 
felsőoktatási felvételin szakirányú továbbtanulás esetén. 



mi é r T  a  s z a k k é p z é s T  v á l a s z d?
• a technikum egyesíti a gimnázium és a 
szakmatanulás előnyeit
• először ágazatot választasz, utána szak-
mát
• középiskolásként ösztöndíjat kapsz
• duális képzés esetén munkaszerződés, 
jövedelmed lesz
• a technikusi vizsga emelt szintű érettsé-
gi tantárgynak számít
• az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz 
érettségi bizonyítványt és technikusi 
oklevelet

Szakképző iSkola

A szakképző iskolában a mesteremberek képzése 
történik három éven át. Az első év ágazati alapisme-
reteket biztosító oktatásból áll, ezt követően történik 
a konkrét szakma kiválasztása, sőt, a 9. évfolyamot 

követően még a technikumi oktatásba is váltani 
lehet. 

A 10. és 11. évfolyamon a tanulók lehetőség szerint 
itt is duális szakmai oktatás formájában, vállalatok-
nál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tud-

ják elsajátítani a szakmai ismereteket. 

FelzárkózTaTás

A Dobbantó program az általános iskolai végzettség-
gel nem rendelkező, 16. életévüket betöltők számára 
biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, amelyet kö-
vetően a műhelyiskolába lehet továbblépni. Ugyan-
akkor az elvégzett általános iskolai osztályok számát 
tekintve nincs korlátozás, mint ahogy nincs felső 
korhatár sem. A programban egyénre szabott, gya-
korlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, 

rugalmas rendben, új szemléletű értékeléssel.
Az orientációs osztály pedig azoknak az általános 
iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik 
bizonytalanok a pályaválasztásban vagy kompe-
tenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk 

megkezdése előtt. 

A programban a tanulók egyéni kompetenciáinak 
felmérésére alapozott fejlesztést kapnak, és bizto-
sítják az elsajátítható szakmák gyakorlati körülmé-
nyek között való megismertetését. Az orientációs 
osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek 
és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáci-
ójának, életpálya tervezésének elősegítése történik 
rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott ok-

tatási formában.



ÖszTÖndíj

Minden szakképzésben résztvevő tanulónak ösztöndíj jár, amelyet a duális képzésben munkabér vált fel. Az 
ösztöndíj alapjának a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összege 
tekintendő, az ösztöndíj havi összege ennek százalékában kerül meghatározásra. Ez a mostani tanévben azt 
jelenti, hogy a technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8370 forint összegű, a szakképző iskola 9. 

évfolyamán havi 16.740 forint összegű ösztöndíjat kap. 
A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a 
diákok munkabérre jogosultak. Ők legalább a minimálbér 60 százalékára, legfeljebb a minimálbérnek meg-
felelő összegre számíthatnak. Azok viszont, akik valamilyen okból a duális képzésben nem vesznek részt, 
tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 ezer és 60 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen 
befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezerig terjedhet, a szakmai vizsga 

eredményétől függően.

Felnőttek képzéSe

Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmassága és átjárhatósága révén lehetőséget biztosít a munkaerő-
piacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van két szakma és egy szakképesítés ingyenes meg-
szerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van lehetőség, ez azonban nem jelenti, hogy a 
felnőtteknek vissza kell ülni az iskolapadba. A szakmai oktatás ugyanis a felnőttek esetében általában esti 
képzés formájában, csökkentett időtartamban történik. A képzési idő – a hasonló munkakörben megszerzett 

szakmai tudás figyelembevételével – akár negyedére is csökkenhet. 
A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét 
még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szak-
mai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. Az ingyenesség, a rugalmasság, rövidebb képzési idő, és 
a már megszerzett szakmai tapasztalat beszámíthatósága, mind hozzájárulhatnak, hogy a szakképzés a fel-
nőttek számára vonzóvá váljon. Ezekkel az intézkedésekkel is támogatja az új szakképzési rendszer a felnőtt 

lakosság átképzését, továbbképzését, az egész életen át tartó tanulást.

Forrás: www.szakkepzes.ikk.hu



Ha többet szeretnél megtudni az 
ágazatokról, lapozz bele ebbe 

a tájékoztató füzetbe!



Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

Szolnokon és környékén, de Győrtől-Nyíregyházáig lépten-nyomon a Barossban 
végzett munkavállalók ezrei bizonyítják, hogy a vállalatok elégedettek munkájukkal, 
magas színvonalú szakmai tudásukkal. Nemegyszer találkozunk olyan tanulókkal, 
akiknek már a testvérei, szülei is iskolánkban végeztek.
Eddig is, a jövőben még inkább azon leszünk, hogy valamennyi kollégámmal a 
megkezdett úton tovább haladva, a szülők támogatásával az iskola tanulóinak sikeréért 
dolgozzunk.
Iskolánk a tanulók életkori sajátosságát, személyiségük egyediségét figyelembe véve 
törekszik harmonikus fejlődésüket elősegíteni. Valamennyien azon munkálkodunk – 
közel 50 éve – hogy tartós és használható alapértékeket közvetítsünk a minket választó 
tanulóknak.
Mit adunk a hozzánk érkező diákoknak adni?
Rendkívüli környezetet a felnőtté válás útján. Barátokat, emlékeket, meghatározó 
fordulatokat. Lehetőséget arra, hogy igazi tanáregyéniségektől tanulhassanak. Jól 
hasznosítható szakmai tudást. Mindazt, amit egy középiskola nyújthat! Kell-e ennél több, 
hogy miért jó ide járni?
Már egyre többen tudják, a MI iskolánk nem csak élhető, de szerethető is.
Ebben az iskolában tanulónak lenni, tanárnak dolgozni MEGTISZTELTETÉS, AMIRE 
MÉLTÁN LEHETÜNK KÖZÖSEN BÜSZKÉK.
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SZOLNOKI SZC

Szolnoki SzC BaroSS GáBor 
MűSzaki teChnikuM éS Szakképző iSkola

5000 Szolnok, Bán u. 9.
Tel.: +36 56 341 710
baross@szolmusz.hu

Szabó Andrásné
igazgató



Szolnoki SzC BaroSS GáBor 
MűSzaki teChnikuM éS Szakképző iSkola



Tisztelt Látogatóink! Kedves Szülők, Diákok!

Szeretettel köszöntök mindenkit a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző 
Iskola és Kollégiumban. Üdvözlöm Önöket/Titeket intézményünkben, 
közismert családias nevén a DAMIBAN.
A DAMI a mi iskolánk, ahová minden nap szívesen lépünk be, ahol a 
gondjaink megoldódnak, ahol tanár-diák együtt tesz a sikerért, a jó 
programokért, a szakmai eredményekért. Ez a mi iskolánk, ahol megtalálja a 
számítását a kiváló tanuló, a lassabban haladó diák, a Martfűről besétáló, a 
vidékről ingázó és a kollégista is.
Ez a mi iskolánk, ahol családias létszámban, iskolai tanműhelyben, jól f
elszerelt kabinetekben, megújult tantermekben tanulhatunk, tornatermekben 
sportolhatunk, a közösségi terekben pedig baráti légkörben tölthetjük a 
szabadidőt. Ez a mi iskolánk, ahol egymást segítjük, figyelünk a múltunkra, de 
előre tekintünk. Ez a mi iskolánk: nagyszüleink, szüleink, gyerekeink iskolája, 
ez a mi DAMINK.
A MI DAMINK befogadja a betérőket, felkészíti a tanulni vágyókat, segíti a 
lemaradókat, lehetőséget ad az egyéniség megvalósítására a szakma, a kultúra, 
a sport területén is.

Szolnoki SzC DaMjaniCh jánoS 
Szakképző iSkola éS kolléGiuM

5435 Martfű, Gesztenye sor 15.
Tel.: +36 56 450 005 

+36 56 580 583 
damjanich@szolmusz.hu 
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Molnár Aranka
igazgató





Kedves Nyolcadikos Pályaválasztó!

Bizonyára számodra is sok fejtörést okoz, hogy melyik iskolában folytasd a 
tanulmányaidat. Tudom, hogy nem könnyű meghozni egy olyan 
felelősségteljes döntést, amely meghatározza a jövődet. Ebben a választásban 
szeretnék segítségedre lenni.  Ha műszaki területen szeretnél majd 
használható tudásra szert tenni, ha a későbbiekben mérnökként, vagy 
technikusként szeretnél elhelyezkedni, akkor válaszd a Gépiparit. 
Iskolánkban, három ágazatban, négyféle szakképesítést oktatunk, melyek 
mindegyike keresett a munkaerőpiacon. Kiváló lehetőséget nyújtanak 
számodra ahhoz, hogy egy felelősségteljes, jól fizető, komoly munkahelyen 
tudd megalapozni a jövődet. Ha a szakma mellett fontos számodra az idegen 
nyelv is, akkor biztosan megtalálod a számításodat a nyelvi előkészítővel 
induló osztályunkban. Iskolánk jól felszerelt laborjaiban, szaktantermeiben, 
műhelyében magas szinten tanulhatod majd a szakmai és a közismereti 
tárgyakat. A diákok számára sok nagyszerű programmal színesítjük a 
diákéveket, itt biztosan nem fogsz unatkozni. Gyere és írjuk tovább közösen a 
Gépipari történetét!

Szolnoki SzC jenDraSSik GyörGy 
Gépipari teChnikuM

5000 Szolnok, Baross u. 37.
Tel.: +36 56 425 844

jendrassik@szolmusz.hu

Pesti László
igazgató





Kedves leendő Kerós Diákok!

Bizonyára mindannyian nagy várakozással és kíváncsisággal tekintetek az eljövendő középiskolai évek elé, s 
talán nem mindegy, hogy ezek az esztendők milyen környezetben és hangulatban telnek majd.
Abban a kivételes szerencsében van részem, hogy egy valóban diákközpontú, családias középiskolát ajánlhatok 
figyelmetekbe: a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolát, közismertebb 
nevén a Kerót.
Iskolánk igencsak nagy vonzerőt képvisel mindazon tanulók számára, akik elhivatottak a választott szakmájuk 
iránt.
A Keró folyosóját gyakorta lengi be a cukrászműhelyben frissen készített sütemények édessége, a tankonyhából 
páraként tovaillanó sültek illata; de az összecsörrenő evőeszközök zaja, s a szemet gyönyörködtető díszterítések 
és -csomagolások is iskolánk jellegzetes hangulati benyomásai közé tartoznak.
Az óraközi szünetekben élénk diákélet zajlik: reggelente szól az iskolarádió zenéje, a folyosón csocsózhattok, 
illetve kisfilmeket nézhettek a kihelyezett TV-n.
Lehetőségetek nyílik kulturált, modern közösségi térben, a közelmúltban felújított iskolai könyvtárban 
olvasgatni, tanulni, társasjátékozni.

Szolnoki SzC kereSkeDelMi éS VenDéGlátóipari

 teChnikuM éS Szakképző iSkola

5000 Szolnok, Károly Róbert u. 2.
Tel.: +36 56 800 130

kereskedelmi@szolmusz.hu
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,,Egy álom válik céllá, amikor 

lépéseket teszel a megvalósítás 
irányába.”

(Robert Bennett)



Földváriné Sugár Ildikó
igazgató

A tehetséggondozás jegyében számos versenyen csillanthatjátok meg 
tudásotokat, ügyességeteket.
Sportok kavalkádja vár iskolánkban rátok, csak győzzetek közülük választani, 
például atlétika, futball/lányfoci, fit-kid, kerékpározás!
A diákélet egyéb rendezvényei is színesítik a Kerós mindennapokat, ezek közé 
tartozik az elsősavatás, a városi 24 órás vetélkedő, a Mikulás ünnepség, a 
karácsonyi ,,Angyalkaszolgálat” vagy a tavasszal megrendezésre kerülő 
diáknap.
Oktatóink jól felkészült, segítőkész, törődő szakemberek, akikhez bármilyen 
kérdéssel bátran fordulhattok.
Kerósnak lenni igazi életérzés!
Gyere, tartozz közénk, legyél te is Kerós diák! Valósítsd meg önmagad!
Szeretettel vár téged is a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Technikum és Szakképző Iskola!



Szolnoki SzC klapka GyörGy 
teChnikuM éS Szakképző iSkola

5100 Jászberény, Hatvani út 2.
Tel.:  +36 20 394 9349
klapka@szolmusz.hu

Tamás Zoltán
igazgató
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„Légy diák, amíg van még tanulni, 

és ez az egész életedet jelenti.”

Henry L. Doherty
Kedves Szülők!
Kedves Érdeklődő Diákok!

Senki sem vitatja azt, hogy mekkora értéket képvisel a 
szakmai tudás, ezért a szakemberek tudása is 
felértékelődik. 

Miért jó a Klapkában tanulni?
Intézményünk képzési profilja rendkívül széles, 15 szakmát 
kínálunk, amelyek igazodnak a munkaerőpiaci 
igényekhez. Technikumi és szakképző iskolai képzés 
keretében a legkorszerűbb szakmák alapjait sajátíthatod el. 
Iskolánkban a nevelőtestület tagjai számára nagyon fontos, 
hogy értékteremtő képességeiket céltudatosan használva 
olyan közeget teremtsenek a diákok számára, ahol jó 
tanulni, ahol „gyökereket és szárnyakat” kaphatnak a 
tanulók közös erővel és egymásra figyeléssel.
Számunkra nagyon fontos, hogy a feltörekvő nemzedék 
átvegye az előző nemzedékek tudását, tapasztalatát, 
mindemellett olyan kompetenciák alakuljanak ki 
tanítványainkban, amelyek képessé teszik őket a változó 
világhoz való alkalmazkodásra. 

Erre garancia:
• Az innovatív, képzett, elkötelezett tantestület
• Az életszerű gyakorlati helyek száma
• A korszerű módszerek, információs technológiák és 
kommunikációs technikák kreatív alkalmazása
• Kialakított partnerkapcsolatok, belföldi és külföldi gya-
korlat lehetősége
• Ösztöndíjak MÁR 9. ÉVFOLYAMTÓL MINDENKI-
NEK!

A szakképzés egyre nagyobb teret hódít a munkaerő-pia-
con! Jelentkezz hozzánk, légy Te is KLAPKÁS diák! 



Szolnoki SzC klapka GyörGy 
teChnikuM éS Szakképző iSkola



Kedves Fiatalok!

Ki ne szeretne úgy iskolába járni, hogy ott jól érzi magát? Mert olyanok a körülmények, a 
társak, az oktatók, egyáltalán a légkör, ami mindezt biztosítja? Persze a szükséges tudást 
meg kell szerezni, és elkerülhetetlen némi vágyat érezni az iránt, amivé szeretnénk válni. 
Reményeim szerint az elmúlt évek alatt nagyon sokat tettünk azért, hogy ez így lehessen. 
De ez csak a mi elszántságunkból adódóan nem sikerülhet, szükségünk van olyan diákokra, 
akik hozzánk hasonlóan képzelik el középiskolai éveiket.
Egy olyan közösségnek lehetnek részesei, akik mind szakmai előre haladásukban, 
sportolási lehetőségeikben, tehetségük kibontakoztatásában támogatást és figyelmet 
kaphatnak. 
A pályaválasztás egy útelágazás. Az első és nem az utolsó. Mi abban segítünk, hogy legjobb 
tudásunk szerint támogassuk és egyengessük a megkezdett utat.
Több mint 30 év után megújult, színes képzési palettával, minden szakmában ösztöndíjjal 
várunk benneteket!

Így ismeretlenül is bízom benne, hogy hamarosan ismerősökké válhatunk!

Várunk benneteket szeretettel iskolánkba, hogy az új tanévet együtt kezdhessük el!

Szolnoki SzC kreatíV 
teChnikuM éS Szakképző iSkola

5000 Szolnok, Áchim András u. 12-14.
Tel.: +36 56 800 120 

+36 20 588 1447
kreativ@szolmusz.hu

Simon Gyula
igazgató

KR  ATÍVE 
SZOLNOKI SZC 
KREATÍV TECHNIKUM ÉS
SZAKKÉPZŐ ISKOLA





Szolnoki SzC pálFy- VízüGyi 
Technikum

5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
Tel.: +36 56 424 955

palfy-vizugyi@szolmusz.hu

Szymczak Judit
igazgató

Szolnoki SZC 
Pálfy - Vízügyi Technikum

Tisztelt Érdeklődő Olvasók!

Iskolánk a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum több mint négy évtizedes múlttal, nagy 
hagyományokkal rendelkezik, hiszen két, a városban és környékén, sőt országosan is elismert 
szakképzőiskola örököse, szakmai munkájának folytatója. 
Miért érdemes bennünket választani?
Végzett technikusainkat szívesen látják, várják a munkahelyek, hiszen jól felkészültek, 
gyakorlatias, azonnal hasznosítható tudással rendelkeznek, egyúttal olyan szakmai alapokkal 
rendelkeznek, amelyek elegendőek és alkalmasak szakirányú felsőoktatásban való eredményes 
helytálláshoz.

Mit kapnak itt az iskolában a pálfy-vízügyisek?
- Korszerű szakmai ismereteket
- Olyan piacképes végzettséget, amellyel gyorsan és biztosan el tudnak helyezkedni
- Kiválóan felszerelt laborokban, korszerű műhelyekben tanulhatnak 
- Mindenki számára a személyiségének megfelelő segítséget a tanulásban
- Tehetségek támogatását
- Színes diákéletet változatos közösségi programokkal 
- Ösztöndíjat
Összefoglalva: az iskolai évek alatt odafigyelést, törődést, támogatást, segítséget és sok-sok 
lehetőséget a siker érzésének átélésére.





Tisztelt Szülők, Kedves Fiatalok!

Egy iskola minőségét, eredményességét alapvetően az határozza meg, hogy nap, mint nap kik lépnek be 
a kapuján. Lehet az illető diák vagy oktató, a lényeg, hogy tudjon együttműködni és tenni a mindennapi 
feladatán túl az iskola egészéért. Ezt átlátni, és megvalósítani nehéz munka, de a példaadások mindig 
sikeresen hatnak.
Az iskola Szolnok belvárosában, a Baross út és Petőfi út sarkán található. Az épület és a mellette lévő 
akácfák 2021-ben ünnepelik születésük 60. évfordulóját. Azóta, szinte megszámlálhatatlanul sok ember 
járt és tanult a falai között. Egy jól megválasztott szakma megszerzése döntő fontossággal bír a diákok 
életében, ezért a szülők és az iskola együttes felelőssége, hogy a gyermekeink olyan pályát válasszanak, 
amely biztos megélhetést, sikert, örömet nyújt számukra.
Az iskola befogadó, minden gyermeknek esélyt szeretnénk adni, hogy képességeit, készségeit 
kibontakoztassa iskolánk falai között. 
Missziónk a gyermekek szeretetben való nevelése. Büszkék vagyunk a több évtized alatt létrehozott 
értékeinkre, hagyományainkra, az intézménybe folyó szeretetteljes nevelési módszerekre. A 
legfontosabb azonban a szellemiség, amely ott marad a kilépő fiatal lelkületében és végigkíséri egész 
életében.
Mi együtt vagyunk egyek, és egymás nélkül semmik.
Várunk Benneteket a Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari technikum és Szakképző 
Iskolájába.

Szolnoki SzC petőFi SánDor 
épíTészeTi és Faipari 

teChnikuM éS Szakképző iSkola

5000 Szolnok, Petőfi u. 1.
Tel.: +36 56 420 203
petofi@szolmusz.hu

Sós Tünde
igazgató

SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI ÉS FAIPARI 

TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA





Kedves Tanuló!

Akarsz egy jó hangulatú, kiválóan felszerelt, családias légkörű iskolába járni? Tágas, világos 
terekkel, színes folyosókkal, tantermekkel várunk a Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikumban. 
Négy gyönyörű, igényesen berendezett aulában töltheted barátaiddal a szünetet, csocsózással, 
beszélgetéssel. Az iskolát körülvevő hatalmas, parkos kert kikapcsolódást nyújt szünetben vagy 
az órák után. 
Újszászi vagy? Élvezd a tanulást nálunk a mindennapi bejárás, vonatozás nehézségei nélkül. 
Messziről kellene utaznod? Válaszd a kollégiumunkat! Jó csapat, szórakoztató társaság vár és 
érdekes programok.
Segítünk, ha nehezen megy a tanulás. Felkészítünk versenyekre, ha kiemelkedően ügyes vagy. 
Ha őszinte beszélgetésre vágysz, hogy megoldjad a problémáidat, szívesen meghallgatunk és 
segítünk neked.
Akik minket választanak, érettségit és szakmát szerezhetnek, nyelvet tanulhatnak, és szabad az 
út a továbbtanulás felé is. Sportolhatsz, tanulhatsz hangszeren, járhatsz szakkörökre, 
színházba, eljuthatsz külföldre, sőt, még kenuzhatsz is a Zagyván. 

Várunk szeretettel!

Szolnoki SzC rózSa iMre 
Technikum

5052 Újszász, Dózsa György út 23.
Tel.: +36 56 552 047
rozsa@szolmusz.hu

Kovács Nándor Józsefné
igazgató
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Kedves Végzős Diákok! Tisztelt Szülők!

A Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium elsősorban 
különböző szintű szakképzettség megszerzésére készíti fel a fiatalokat, alkalmazkodva 
ezzel a felmerülő igényekhez. Az iskola családias jellege segíti a személyre szóló 
törődést, biztosítja a tanulási, magatartási problémákból adódó nehézségek 
leküzdéséhez szükséges feltételeket. Az oktatás mellett fő feladatunknak tekintjük a 
nevelés valamennyi szintjét, nem csak a tanítási órákon, de a szabadidős tevékenységek 
során is. A vidéki tanulók a kollégiumban ideális, biztonságos környezetben 
készülhetnek az órákra. Sikereket elérve számtalan versenyen, iskolai és iskolán kívüli 
rendezvényen veszünk részt. Fő feladatunk a szakmai kompetenciák fejlesztése mellett 
a munkafegyelem, a munkaerkölcs, a felelősségtudat kialakítása, fejlesztése. 
Törekszünk arra, hogy tanulóink használható szakmai tudással és 
alkalmazkodóképességgel rendelkezve kerüljenek a munkaerő-piacra, amely 
biztosíthatja majd egyéni boldogulásukat. Oktató-nevelő tevékenységünk 
eredményességének érdekében számítunk a szülők aktív részvételére is.

Szolnoki SzC SipoS orBán 
Szakképző iSkola  éS kolléGiuM

5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.
Tel.: +36 56 522 013
sipos@szolmusz.hu

Szilvás Ágnes
igazgató

Szolnoki SZC Sipos Orbán 
Szakképző Iskola és 

Kollégium



Szilvás Ágnes
igazgató



Szolnoki SzC VáSárhelyi pál 
két tanítáSi nyelVű teChnikuM

5000 Szolnok, Baross utca 43.
Tel.: +36 56 800 110

vasarhelyi@szolmusz.hu

Mohácsi Csilla
igazgató
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SZC Vásárhelyi Pál 

Két Tanítási Nyelvű Technik
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Kedves Nyolcadikos Osztályos Tanulók!

Szeretettel köszöntelek Benneteket a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum 
vezetősége, oktató- és tanulóközössége nevében!

Iskolánk Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legrégibb, nagy hagyományokkal rendelkező technikuma. 
Szolnok második legrégebben alapított középiskolája, egyben a város legöregebb szakképző intézménye.

Büszkék vagyunk az országban egyedülálló két tanítási nyelvű szakmai képzésünkre. Tanulmányi 
kínálatunk széles választékából meríthetnek az érdeklődők: turizmus-vendéglátás, gazdálkodás és 
menedzsment valamint egészségügy ágazati képzésekből. 
A mindennapi tanulás mellett számos szabadidős lehetőséggel is hozzájárulunk diákjaink hétköznapi 
időtöltéséhez: Lego Robot szakkör, Digitális Közösségi Alkotó Műhely, tömegsport foglalkozások. Több 
országos tanulmányi és sport versenyen első helyezést érnek el tanítványaink. Mindez köszönhető az 
oktatóink diákközpontú, elkötelezett munkájának.
Együtt örülünk tanulóink tanulmányi teljesítményének, verseny eredményeiknek. 

Fedezd fel a „Vásárhelyi Világát”, tanulmányozd képzési kínálatunkat, élvezd velünk programjainkat!

Kérlek, kísérd figyelemmel iskolánk mindennapjait, tájékozódj az általunk kínált lehetőségekről!

„Megújuló szakképzés, biztos jövő! Irány a Vásárhelyi!” 



Mohácsi Csilla
igazgató







VÁLASZD TE IS A SZAKKÉPZÉST!
www.szolmusz.hu


