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Köszöntő

Nagy időkre, az elmúlt 75 évre tekint most vissza a gyomaendrődi isko
la . Igaz, tehetné ezt akár száz esztendő távlatára is, hiszen kisebb gaz
dasági iskola önálló oktatóval már 1897-ben megkezdte itt működését.
Ám az idő helyett sokkal inkább azon van a hangsúly, az érdemli meg
igazából a m éltat ó szavakat, hogy a középfokú mezőgazdaságiképzés
bölcsője itt ringott, ezen a vidéken, hiszen tudjuk, hogy Tessedik Sá
muel a közeli Szarvasori szervezte meg Magyarországon az első ilyen
jelleg ű intézményt, s oktatta - szavaival élve - a Gazdászatot.

Gyoma harmadik újratelepítésének 280. évfordulóján örömmel álla
pithatjuk meg, hogya település és az iskola sorsa elválaszthatatlan egy
mástól. Példa erre, hogy az 1922/23-as tanév től a község tartotta fenn
az iskolát. A korabeli vezetés ezzel is tudtul adta, hogy nagy szükség
van a településen az agrárszakember-képzésre. A fenntartásból az
állam is részt vállalt: a nevelők fizetését ugyanis a Földművelésügyi

Miniszr érium foly ósította . 1922-tőI1946-ig a töretlen fejlődés jellemezte
az intézményt. Majd átszervezések követték egymást. 1954-ben meg
szűnt, s 30 évvel ezelőtt újra tanítottak az iskolában .

Azóta - a társadalmi igényekre figyelve, néha-néha megtorpanva 
fokozatosan felfelé ível az iskola pályája. Ezt bizony ítja az új tanügyi
épület, a tornaterem, a sportudvar felépítése, a tangazdaság kiala
kítása. Az oktató-nevelő munka sz ínvonal át semmi nem jelezheti job
ban, mint hogyadiákjaik az országos szakmai versenyeken dobogós
helyezéseket érnek el és a felsőoktatási intézményekbe szép számmal
kerülnek tanulóik k özül. S ami talán a legfontosabb: az itt szerzett
tudássat magatartással sikerrel állnak helyt mezőgazdaságunkgya
korlati életében .

A tantestület tagjai folyamatosan részt vettek kísérleti tantervek
megírásában és k özrem úk ödtek országosan bevezetendő szakmák
követelményrendszereinek és tanterveinek kidolgozásában is. Figye
lemre m éltóak az iskola nemzetközi kapcsolatai, melyeket az oktatás
eredményességének szolgálatába állítanak.
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A jubileum alkalmából kívánom, hogy az iskola értékeit megőrizve,
az új feladatként kapott ipari képzést is sikeresen folytassa. Neveljen és
képezzen - a kor követelményeinek megfelelően - olyan szakem
bereket akik megállják a helyüket a termelésben és eredményeikkel
gyarapítják hazánk értékeit s akik sikerrel lépnek rá mezőgazdasá

gunk Európába tartó útjára.

Budapest, 1997. július
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Gyomaendrőd rövid története

Régészeti adatok bizonyítják, hogy már a La Taine kultúra idején - kb.
70 OOO évvel ezelőtt is élt ember a mai Gyoma területén. Ez természetes,
hiszen az élet feltétele - a víz adott vol t.

Ahonfoglalást követőidőkbene területet is megszállták amagyarok.
Több ismert nemesi családnak - köztük névadónknak, Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem őseinek is volt itt birtoka. Mint tudott, ő az iktári
ágból származik. Az iktáriak őse pedig a gyomai Bethlen család volt.
A gyomai birtokrész egészen a Xv. század végéig maradt tulajdonuk
ban.

A Gyoma név ismeretlen eredetű. Azonos nevú folyót találunk
Baskíriában. Hogy ez véletlen egybeesés, vagy valamilyen kapcsolat
van-e a két elnevezés k özt, nem tudjuk és nem is feladatunk most meg
mutatni.

A település a szomszédos Endrőddel egyetemben végigszenved te
viharos történelmünk minden pusztítását. 1596-ban a tatárok, 1682-ben
a törökök, 1703-ban a rácok támadásának következtében kellett a
lakosságnak elmenekülnie. A harmadik újratelepülés 1717-ben - 280
esztendeje kezdődött.Kálvinista és luteránus menekültek népesítették
be. A fejlődés lassan indult meg. Több mint száz esztendő telt el 1830
ig, amikor városi rangot kapott. 1877-ben Endrődből és Gyomából
megszervezték a gyomai járást.

Az azt követő időszak története már ismertebb. Így ezt nem kíván
juk részletezni . A nagy világégések, a gazdasági válságok és váltások
mind-rnind nyomot hagytak Endrőd és Gyoma életében .

Az 1966-os év különösen fájdalmas Gyomának. Megszűnt járasi
székhely lenni . Az iskolánknak ez az újjászületést jelentette.

A két települést 1982-ben egyesítették Gyomaendrődnéven és 1989
ben elnyerte a városi rangot.

A terület mezőgazdasági jellege meghatározó. Ugyanakkor a ter
mészeti adottságai olyanok a városnak, amelyek predesztinálják arra,
hogy idegenforgalmi központtá fejlődjék. Növelve ezzel a terület
lakosságmegtartó erejét - biztosítva az itt élők boldogulását.
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Nagyenyed és Gyomaendrődkapcsolata

Gyomaendrőd rövid történetében megemIítettük, hogy miért kötődik
településünk a Bethlenekhez.

Az is igaz, hogy szinte mindannyian olvastunk, hallottunk - ki töb
bet, ki kevesebbet - a híres Bethlen Koll égiumt ól, amelyet Bethlen
Gábor 1622-ben Gyulafehérváron alapított, majd annak pusztul ás át
követően 1672-ben Apafi Mihály fejedelem Nagyenyeden újraindított.

A történelmi kötődés és a kollégium több százados szellemisége
indított bennünket arra, hogy 1989 őszén felvegyük Bethlen Gábor
fejedelem, Erdély aranykora megteremtőjéneka nevét.

Ezt követően kerestük a lehetőséget a kapcsolatfelvételre a híres kol
légiummal. 1991 tavaszán tantestületünk 3 tagja kiutazott Enyedre,
ahol szívélyes fogad ta tásban részesültünk, iskolánkatelfogad ták
kisebbik testvérnek.

Azóta diákjaink, tanáraink rendszeresen találkoznak, egyre tartal
masabb ez az együttmtíködés .

A kapcsolat olyannyira kisz élesedett, hogy már 1992-ben Gyoma
endrőd és Nagyenyed testvérvárossá vált.

Minden jel arra mutat, hogy a jövőben komoly kulturális, idegen for
galmi és gazdasági együttmLíködés alakul ki a két város, a két régió
között.

A következő oldalakon két enyedi öregdiák gondolatait olvashatjuk
mintegy eml ékeztetőül, hogy idén ünnepli 375. éves jubileumát a
Bethlen Kollégium .
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MAKKAl SÁNDOR

Kollégium édesanyánk

A Bethlen-koll égiumhoz sokszoros an szen t és édes em lékez ések
f úzn ek. Édesa ty ám. néhai Mákkai Domokos a ko ll égiumnak v olt pro
fesszora, és egész éle té t a d icső fejedelem, Bethlen Gá bor a kara tána k és
intencióinak m egvédéséért áldozta oda a koll égium érde kében. Első

gyermekkorom álmai és já tékai felett az ősi iskola hatalmas homlokza
ta virrasz to tt és uralkodott; ez a d rága a lm a m ater vett ölébe, amikor
"Bihar i bácsi" veze tése ala tt kezd tem ismeretséget kötni a bet űkkel, s
keb elén éltem á t - kéteszt end ei távollét közbevettetése után - se rdü lő

éve ime t, a legkedvesebbek et minden ifjú életében . Noha nem is ő

"é rle l t meg" aztán , hanem egy másik testvére, a szen tgyö rgyi Mik ó
koll égium. azér t sose szún t m eg reám nézve és előttem "éd es anya"
lenni .

M ost , am ikor háromszáz esz tend ős születése napján köszöntöm ő t,

csa kugyan d ad ogni kezdek, mint a kisgyerek, annyira nagynak és
m egszenteltnek lát om tiszt es homlokát s annyira kicsinynek magamat,
ép pen, m int 27 évvel ezelőtt, mikor legelőször tekintettem meg
döbbenve reá , hogy ezu tán én is "kollégista" leszek, és cipót fogok
kapni, ha jól v ise lem magama t. Csodálatos valami volt ez akolIlégium.
Sehol se láttam én akkora ép ü le te t azóta sc, még ha kétakkora lett volna
is . Seh ol se vo lt, nincs, n em is lesz akkora kúria és akkora szép tor
nakert. mi nt a Bethlen-koll égiumban, és sehol olyan nagyszerűjátékok
többé nem teremne k, se olya n labd ázók, tomászok és parittyások.
Sehol n em leh etnek, m ég a Briti sh Museurnban sc, olyan csodálatos
gazdag, na gy gyíijtemények, mint amilyeneket szájtátva b ámultunk
meg, am ikor d im isszi ó n apj án feln yittattak titokzatos ajtóik.

Ug yan h ol leh etnén ek olyan komoly, félelmes és mégis kedves tan
termek , m int am ilyenekben mi drukkoltunk és arattuk a tudományok
kévéi t? Ami p edig a d ísztermet illeti, aranyos katedraj ával és a n agy
fejed elem m éltóságos képével, olyan ünnepélyes helyet én soha, sehol
m ég csak elképzeln i se m tudnék.

Am i aztán az akkori cip óka t illeti , azokna k az íze m ost is a szájam
ba n va n, s m eleg illatuk egyenese n a szívemből szá ll fel. N em m ondorn .

7



mert voltak biz ott lustrák, kihallgatások, elmarasztalások is néha, de
voltak ezzel szemben olyan boldog szombat délutánok. amikor a
vasárnap tudatában minden bánat eloszlott a diákok szívéből. S mind
ezek, sok más egyébbel együtt, felmerülve és csodálatos életre kelve az
emlékezet tavából, a Bethlen-kollégium Géniuszának szellemi arcu
latává olvadnak össze előttem ebben a pillanatban . Egy lélek tekint
reám ragyogó, igézetes szemekkel. A kálvinista magyar lélek lehelete
csap felém.

Mert ennek a léleknek, a puritán, egyenes, Istenében bízó, magát
megbecsülő, a tisztes munkát életelemének tartó, hitét, nemzetét
törhetetlenül magához ölelő férfijellemnek volt mindenha nevelő

iskolája Bethlen Gábor kollégiuma . Ezt a hivatást: a talentumok felka
rolása és istápolása által nemes férfijellemeket teremteni nemzet és
Isten dicsőségére,ezt munkálta háromszáz éveken keresztül anyagi és
szellemi nagy jótéteményekkel és szakadatlan gondossággal. Ezért kell
ma háláját éreznie és nyilvánítania iránta minden magyarnak. Legyen
ezután is, legyen további századokon át is t űzhelye, kohója, m úhelye,
gy üm ölcs öskertje nemes keresztyén férfijellemeknek, jobb magyarság
nak, szentebb jövendőnek.

Ezrek és ezrek között imádságos szívvel könyörgök én is erőtelen

szavammal, őszinte vágyakozással a Bethlen-kollégium jövendőjének

múltjához méltó dicsőségéért! .

(Enyedi lljsríg, 1922. október 8.)
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SIPOS DOMOKOS
,

O, vén kollégium

és első ifjúságom édes városa: Enyed. Tizenkét esztendőmesszeségéből
sóhajtok felétek, és a sóhajtással kérem számon e keserves élettől mind
azt, mit azóta kicseréltek a napok szív em tele kalászából. Most tágra
nyitom szemem, mint húsz évvel ezelőtt, mikor először láttam meg a
méltóságos Marost. a Kakasdombot, messzi zöldjét a Bükkösnek,
nekem akkor roppant monumentális tornyodat - öreg kálvinista temp
lom - s a kollégium barnuló cserepes fed elét. Beleb árnulok az elmúlt
esztendők medrébe, s keresem az örökké változó homokban egy
szegény kisdiák lábnyomát.

Pityergő szájjal anyám tól b úcsúzem. a régi várfal mell ett szipogva
majszolok rán cosodó besztercei szilvát, délben egy fél cipó t gy ömöszö
lök kicsiny zsebembe, este az ezerszer öss zefari cskált publika mellett
négy-öt hozzám hasonló, álmélkodó báránykával ismerkedem, s szent
áh ítattal bámulom a cigarettázó primariust.

Szívem visszavágyik az ódon udvarra, a nagy k úria me gszokott
szögletébe, s a torna kert egyik sarkában egy daliás juharfa azóta is rnin
den tavasszal nekem bontja ki levelét. O, drága Bükkös, gy önyörű

Parkaspatak. andalító Holtmaros! Kisdiák szívemnek szarvasbogaras,
varj úfészkes. hőscincéres gyöny örüs égei. Csudaszép kertek, mo
solygós huncutkodással néznek rám most is viruló batuljaitok és
arisztokratikus sápadt p ónyikok h űv ösen simulnak bőrömhöz a keble
men.

Szép Őrhegy, őrt álló silbak a kollégium háta mögött - em léksz el-e
még lábam nyomára, s isteni Marosvölgy és ti sötét hegyek: Pilis,
Csáklyakő, Kőköz, Székelykő, hordoztok-e még egy paranyit millió
szor rátok tévedt töretlen szemem sugarából?

Kongó, hosszú folyosók, szélben himbálód zó, pislákoló, füstös
petróleumlámpák - ó, hol vagytok már? Éjféli csöndben nem kísért-e
rajtatok tele tüdővel elharsogott kiáltásom s könyvek felé hajló morgá
som? Kopott padok, sok dicsőséges felelet és nagy drukkok korona
tanú i, éltek-e még, vagy rátok szállt a kérlelhetetlen végzet s pókháló
sod tok a padlás valamelyik sötét zugában?
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Első andalgásaim utcai! Régi piac, hegynek baktató Tövis utca,
álmodó Varcagás s édes kis sikátorok, szebbek lesztek nekem örökké,
mint Velence, Nápoly és Párizs minden ragyogásukkal. Vén gesztenye
fák tükrözitek-e még sötét lombotokat ragyogó kis ablakokban és - ó
régi illatok, vajon ott lengtek-e még a házunk előtt?

Kis cipők ma is ügy kopognak-e a szürke köveken, mint egykor, s
félénk mosolyok ügy szállnak-e a vasrácsos ablakok felé, mint réges
régen?

Ó, komoly díszterem! Nagyablakaidon most is az a napsugár táncol
be a diákfejekre. mely annyiszor fürösztötte meg lelkemet a reggeli
préceseken. A nagyságos fejedelem bizonyosan most is oly komolyan
néz díszes rámájából, mint akkor, s háromszáz esztendőt kongató
figyelmeztető tekintete szerető gonddal simogatja végig a falakat s a
virágzó di áklelkeket. Diákkaszinónk, kis "olvasda", most már nem a
pesti lapok felé hajlik benned egy-egy borzas fej. Nagy Beöthy és te
Pallas Lexikon, álljátok-e még a sarat? Kézzel írott édes-kedves újsá
gom: "Haladjunk", emlékszel-e régi szerkesztődre? Első novelláim s
vezércikkeim, nem vágytok-e néha fáradt kezem simogatása után?

Bethlen utca s te álmélkodó sétatér, hányszor álmodtam veletek! Régi
jó tanáraim ismerős lépése szomorú éjszakákon hányszor kongott fájón
zúgó fülembe. Te árnyas, megnyugtató ősi temető, legkedvesebb pro
fesszorom sírjára nyílottál-e minden tavasszal friss virágot?

Ó, régi b álok! Egyedül igaziak! Diákszívvel eltáncolt hossz ú-hosszú
csárdasok. hányszor harsonáztok lelkemben víg indulót; kis kisasz
szonykák libbenő szoknyái, hányszor röpültetek el behunyt szemeim
előtt, mint a visszahozhatatlan első ifjúság diadalmi lobogói .

Dobbannak-e még ifjú lábak rajtad, széles pódium, melyen lázban
harsogtam el első beszédemet? Öreg terem, kopott szuffit ák, őrzitek-e
még a költőnő hangjának bár egy csend ülését, ki nektek szavalta el első
verseit? Mohos várfalak, megkoptatok-e? Mikor támaszkodott hozzá
tok - egyetlen támaszához árva életének - utoljára a bolond Kargyil s a
komor Talpas Károly?

Komoly urak, szép dámák, kiket annyiszor megbámul talak, éltek-e
még? Régi cigányok, muzsi kál tok-e még régi nótákat? Szerelik-e még
a lányok az éjjelizenét, és - ó, Istenem -, mondjátok meg nekem,
hogyan lehetne visszamuzsikálni a régi diákszívet?

Ó, háromszáz éves vén kolllégium, elmegyek hozzád nemsokára!
Emlékszel-e hajdan búcsúzó fiadra? Könnyeim érezd még most is kö-
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veiden. mikkel sirattalak egykor, s mikkel sirattam magam. Sirattam
első ifjúságom, mely leszállt ról am mint valami isteni illat s otthagyott
en gem üresen, kongón, mint egy kijátszott viaszbábut.

Sírtam, s most tudom, te megszántál: második anyám, hár omszáz
esztendős vén kollégium . Otthagy tam neked ifj úszívemet, s te útra bo
csátottál férfil élekkel.

Most el fogo k menni hozzád, s lelkemet áldoza ti t űzk ént némán fel
gyújtom el őtted, s számot adok magamról. Neked: örökifj ú, vén kol
légium!

Tudom: Te m egint adsz nekem . Adni fogsz , ahogy adsz háromszáz
éve mindenkinek : férf iasságot az ifj ús ág ában s ifj úságet öregségében .

Így újulnak meg benned - mint örökké vá ltoz atlan, áld ott ósta lajban
az eg ym ásra növő erdők - nemzed ékek nemzedékek után.

Ó, öreg koll égium, elm egyek h ozzád az ifj ús ágom ért!

(Vajúdó idók kiiszöbén. Krücrion, Bukarest, 1973. 157-159.)
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Gyoma Községi
Önálló Mezőgazdasági Népiskola

Alapításal 922. augusztus 17.
Helye: Gyom a, Erzsébet-liget 3.
Célja, felada ta: A földm űves, vagy a mezőgazdasággal kapcsolatban
lévő szülők gye rmekei részére olyan gazdálkodási ismere teke t adjon,
melynek birtokában önálló mezőgazdasági munkavégzésre képessé
vá lik a tanuló .

Anyagi alap jait a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 20 ezer
forint, illetve a Gyoma köz ségtől kapott 20 ezer forint, plusz 20 kh sz án
tóföld kép ezte . Ezekre alapozva hamarosan felépült három tanterem,
iroda, iga zgatói lakás és a gazdasági épületegyüttes. (Tehén- és lóis
tálló, baromfiól, sertésól, magtár, kukoricagóré, szénapajta és minta is
tállótrágya-telep), a gazdasági alkalmazottak lakása és a nevelő szol
gálati lakás a .

A szán tóter ü let mellé 1,5 kh területű gyümölcsös és 1 kh zöldséges
területet kap ott. Mindezekben folytatott termelés mintagazdaságul
szolg ált a kis- és középbirtokosok részére is. Az iskola állatállománya
nem nagy, de minősége országos hirűvé vált.

1922-re m ár megépült az ún. foglalkoztató terem, a gyakorló konyha
a gazdaasszonyképzés céljaira is, valamint új szertárhelyiségek.

Az iskola igazgatója 1922-46 között Pajor Gyula volt.
1974. évi visszaemlékezéseiben így ír az iskoláról.
"A Gazdasági Népiskola minden munkáját - elméleti és gyakorlati 

végeztem . Az iskola létesítésében én húztam az első barázdát és mint
olyannak az utolsót is! S nem is érzem azt különösnek, hogy ébren és
álmomban is magam előtt látom az udvar közepén a 20 éves hatalmas
ny árfákat . az aká cot, a jó közep es fejl ód és ú gyümölcsöst, szőlőt. Magam
e lőtt látom Csárd ás, Dolfi, Sári, Makra lovakat, Bözske, Virák, Cifra
teheneket. A tanya rendjét, amit a mindenkori segítségeinkkel, a tan
személyzettel, a gazd asági alkalmazottakkal tudtunk olyanná tenni."

A szakma i tantárgyakat 3-5 szaktanár tanította . A nevelésben rész t
ve tt egy-egy hitoktató .

Mint ön álló népiskola valój áb an a régi ismétlő, majd k és őbb tovább
képző népiskola szerepét tölt ötte be .



1941-től áttértek a mindennapos tanításra. A 2 éves időtartamú

népiskola beilleszkedett az általános iskolai képzés VII-VIII. évfolya
mainak képzési rendszerébe. (Az iskolán három évfolyam végzett.)

A rendes, ún. iskolai (nappali) képzés mellett különböző tan
folyamok megtartásával is foglalkozott az iskola. H áziipari. kézimun
ka, szabás-varrás stb .

Az iskola munkarendj ét állami rendelkezés szabta meg. Az iskola
fenntartója Gyoma község. Anevelők fizetését a Földmúvelésügyi Mi
niszt érium folyósította. Akét szerv közösen viselte a gyakorlati (begya
korló) munkához szükséges anyagok és eszközök beszerzésének költ
ségeit.

Ez a képzési forma 1948 évben leállt. Az iskola átszervezésre került.
Először ezüstkalászos tanfolyamok, majd állattenyésztő, gyapotter
melő tanfolyamok indultak. A gépállomások megalakulásával külön
böző traktorvezetői képzés indult . (K étütemú, négyütemú, majd
n égyütemű dízel traktorvezető-képzés.) Az iskola vezetője ekkor
Buzás Gábor lett.

1953-54-ben közös igazgatású lett az iskola a dévaványai traktor
vezető-képző iskolával. E kapcsolt intézet vezetőjeSetényi József volt.

1954 júliusában azzal az indokkal szúnt meg, hogy az iskola helyén
Gyomai [ ár ási Humán Kórházat alakítanak ki . (Ez k ülönb öz ö okok
folytán meghiúsult.)

A mezőgazdasági szakképzés mindezek ellenére sem sz únt meg
Gyomán. Az 1954-es leállítástól is tovább folyt a Gyoma község veze
tőinek küzdelme a mezőgazdasági szakképzés folytat ásáért. az iskola
újraindításá ért. Keresték a kapcsolatot szinte mindenkivel. Az Oros
házi MezőgazdaságiTechnikum kihelyezett külső tagozatú osztályt
indított Gyomán, majd Endrődön. A Gyomai Mezőgazdasági Gép4
állomás keretén belül traktorosképzés is indult. !

I

1962. évben a Gyomai Gimnázium keretén belül 4 éves érettségit i"
adó ÁllattenyésztőSzakmunkás célú Szakközépiskolai képzés indulti
Célja az akkor sz éleskör űen terjedőpolitechnikai (főleg mezőgazdasá·

gi jellegű) szakmai képzés volt. Ennek keretében szarvasmarhal
tenyésztő szakközépiskolai képzés indult egy osztályban. Jellemző il'

mezőgazdasági szakképzés utáni törekvésre, hogy oly nagy létszámi
osztályt kellett indítani, hogy az éretts.égi-képesítő vizsgákig 36 tanuli
jutott el. E szakképzés vezetőjea gimnázium keretében dr. Csókási Bél
biológia szakos tanár, illetve dr. Gyökös Zoltánné mezőgazdasá~

m érnők-tanár volt. A szakképzés szakmai, gyakorlati b ázis át a Kör ős

Állami Gazdaság és az akkor alakult Sárréti Tejüzem jelentette. I



Új t ípusú mezőgazdasági szakmunkás
és mezőgazdasági szakközépiskolai
képzés Gyomán, Gyomaendrődön

Az újrain dításhoz ka pott iskolaépület

A75 éves mezőgazdasági szakképzésünk egyik kiemelkedő eseménye
vo lt az 1966. évi újraind ítás .

Az új alapító okiratot Békés Megyei Tanács V. B. 348/1. 1966. sz .
határo zata jelentette. A régi mezőgazdasági iskola épületeit ekkorra
már más célr a haszn álták. így helyette az 1966-ban megszlínt Gyomai
[ ár ási Tanács, ille tve [ ár ási Rendőrkapitányság ép ü leteit kapta meg az
iskola . A két épület között hú zódott meg az ún . Csányi-ép ület, mely
közel két év tizeden át kül önleges szükségtanterem szerepét töltötte be .

Pár év múlva megvásároltuk a Gy omai Építőipari Szövetkezet szé k
házát a berényi úton, ahol 60 férőhelyes fiúkollégiumot alakítottunk ki.

Ezen ép ü letek átalakítá sához és új tanügyi berendezések beszerzésé
hez cl MEM-től kaptunk j elentős pénzösszeget, m íg a bérkeretet és az
éves költs égv etés összegét a PM és MTVB biztosította .
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Az iskola alapító okiratában a következő célok fogalmazódtak meg:
Elsősorban Békés megye fiataljait felkészíteni a korszerű mezőgaz

dasági üzemek fizikai állattenyésztési feladatainak végrehajtására.
Iskolánk célja volt és ma is az , hogy teljesítményképes tudással ren

delkező, elméletileg és szakmai gyakorlati oktatással megalapozott,
biztos gyakorlati készséggel rendelkező szakmunkásokat képezzünk.

Iskolánkban hosszú ideig állattenyésztő szakképzés folyt. Kez
detben juhtenyésztőés baromfitenyésztő szakmunkásokat k épezt ünk.
Mindkét szakterületen országosan is jó hírnevet szereztünk. Azután
bővült a szakképzés a szarvasmarha-tenyésztő, a sertéstenyésztő,
illetve később alótenyésztő szakmunkás képzéssel. Az integráltabb
szakképzés megvalósítása céljából1970-tőlaz élelmiszeripari szakmák
közül a baromfihús-feldolgozó szakképzést is felvállaltuk.

Az iskolánk beiskolázási körzetét, az iskolában tanított szakmák kö
rét az MTVB javaslatára a MÉM, illetve az FM határozta meg. (Juh
tenyésztő szakmában az ország egész területe, baromfitenyésztő és
lótenyésztő szakmában az egés z Tiszántúl volt .)

A kollégium céljára átadott "szürkeház"



XIV. Georgikon napok Keszthelyen
1972. szeptember 1-2.

Vámos László igazgató
hozzászólása



vÁM os LASZ LÓ
igazgató

Gyomai Mez6gaz da s á g i Szakmunkáské pz6 Int ézet

SZAI<M UNI<ASI<EPZES A SZOCIALISTA MEZ ÖCAZDASACBAN

~ b ev e zet ő e lőadás ba n felvet ett t én ye k bi zon yit j ák, ho gy a

nagy a r mez ő g a zd a s á g ba n a t e chn i kai bázi s növ ek edé s e sz Gkséges 

5é t e t t e a s zak mává f ejlőd ötX m e z őg azda sá gi mun ká ~al, a mun

(át v é g ző e mber s za ké r t e l mé ve l v aló i n t e nziv foglal koz á st.

: ont os ez annél is i nká bb , mivel a mez ő g a zd a s á gi dolgoz ók

-é s zarány á na k és l ét számának e gyre gyo r s u l ó csökkenése ha

~á nk ~an i s erősen é r v é nye s GI .

~ t ény e ző Magy aror s zágon abból ad ód ik, hogy a me zőgazdasági

foglalk oz á su l a ko s s á g "elöreged ése " - a fiat al mun kaerőpót

lá s csökke nő tend en ciáj a miatt - igen gyo r s Gt e mG , valamint

!gészségese n f e j l ő d ő i p a r un k elvonó hat ása ma i s é r vé nyes GI .

'élda kén t e ml ite , hogy Bé kés-me gy ében 84.100 t ermelőszövetke

~et i tag bó l 32 .500 nyugdija a és já r a dé kos . Ez a t ago k 38,6

~át teszi ki . Ig en sok a nyugdij órett e k szám a i s.

, szá mok álta l taka r t ~ényeknek követ ke zménye, hogy az idősebb

~ s kép z e tlen dolg oz ók - többségében - in kább a hagyományos

;zakma i f e lad at ok követelményeit kon z erváltá k. A kialakult

~ s f e j l ő dő uj sza km ai követelmények et - k e l l ő é s ön~lló szak

la i gondolkod á s hiány ában - ~em saj átithatj á k e l megfelelően.

:zze l is ma gy a r áz hat ó, hogy termelési feladat a i kat nem tud-

á k a köv e t elmény s zintne k megfelelő en e me l ni , sok e se t be n tel

es iteni .

: e lvető dik a kérdés ; mit kell ten ni, hogy a m e z ő gazdaság

:e ladatát a j öv ő b en is maradéktal anul bet ölt s e ?
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- Mindenesetre növelnünk kell gazdasági és oktatási tevé

kenységeink összehangoltabb tervezését és szervezését.

- Az élelmiszer-fogyasztás szerkezetében végbemenő változá

sok és a növekvő igények kielégitése parancsolóan irják elő

számunkra az állati termékek fokozottabb mennyiségü előálli

tását, melynek megvalósitását az állomány növelésében és a

termelés hatékonyságának fokozásában találhat juk meg.

- Biztositanunk kell tehát a fentiek értelmében a termelés

minden szintjén - igya korszerü eszközökkel végzett fizi

kai feladatok végrehajtása területén is-, a dolgozók korsze

rü és teljesitményképes tudását. Az ember ugyanis csak meg

felelő ismeretek, jártasságok és készségek birtokában ké

pes a természet anyagait kellően hasznositani.

Alapvető tényező a dolgozók hozzáértése, müszaki ismereti

foka annak érdekében, hogy a modern technika által nyujtott

lehetőségeket a mának és a jövőnek követelményszintjén hasz

nositani tudjuk. összegezve; a gazdálkodás eredményességét

a jövőben döntően a szakértelem határozza meg, annál is in

kább,' mivel a mezőgazdasági munka igen sokoldalu, és leg

fontosabb termelőeszközei élőlények, melyek életritmusa

meghatározza a munkavégzés optimális időpontját, valamint a

munkát végző ember iránt támasztott követelményeket.

A szocialista mezőgazdasági nagyüzemek technikai és techno

lógiai szinvonalának gyorsütemü fejlődését, azok megfelelő

és gazdaságos alkalmazását nagymértékben segitették élelmi

szergazdaságunk vezetésének azon intézkedései, melyekkel -

a bevezető előadásban is ismertetett - egységes szakmunkás

képző iskolai hálózatot alakitott ki. Ennek is eredménye az !

az egyre szélesedő üzemi felismerés, hogya tudomány ered

ményeinek a termelés szintjén történő alkalmazása döntően
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függ a technikát mozgásba hozó, alkalmazó ember fejlődésé

től.

Ma még igen alacsony a szakmunkások aránya, különösen az

állattenyésztésben. Békés-megyében pl. 208 db. szarvasmar

ha, 1 .650 db. sertés és 1.350 db. juh jut egy szakmunkásra,

annak ellenére, hogy is~olánknak - a gyomai Mezőgazdasági

Szakmunkásképző Intézetnek - befogadó képességét jóval 100

% felett használjuk ki az állattenyésztő szakmunkások kép

zése érdekében.

Igy a kivánt arányokat megközelitő szakmunkáslétszám kiala

kitását felnőtt szakmunkástanfolyamok szervezésével segit

jük elő . Sürgető feladat ez, mivel a szakmunkáshiány azt is

eredményezi, hogy a vezető szakembereknek tulzott aprólékos

sággal kell a részfeladatokat irányitani, ellenőrizni. Igy

természetesen szakmai elképzeléseiket hiányosan, vagy igen

sok többlet szakember-óra ráforditá$~val tudják megvalósi

tani.

A kellő képzettséggel nem rendelkező dolgozók ugyanis a rá

forditás elemzéséből, értékeléséből levonható következteté

seket nem látják, igya szakmunkásszintü tényezők, gondok

l is a szakembert terhelik. Több helyen szakmunkáshiányra

vezethető vissza az is, - különösen a szarvasmarhatenyész

tésben és juhtenyésztésben - hogy külön gondot jelent az

uj technika és technológia bevezetés~. A szakmunkásképzés

fejlődésével azonban e tényező egyre szükebb térre korlá

t oz ódi k •

• Szakmunkásképző iskoláink tevékenysége ma már sokoldalu,

z törekvései pedig sokirányuak. Munkájuk alapját k~pezi az

iskola és az élet, az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának

egyre szorosabbá tétele. Célunk az uj szakmunkásnemzedék 

szakmailag és társadalmilag igen fontos - pozitiv tulajdon-



ságainak érvényre juttatása. Ez képezi ugyanis alapját an

nak, hogyaszakmunkás - mint fizikai feladatok, müveleti

folyamatok végrehajtója - aktiv elemévé váljék a mezőgazda

sági üzemek munkaerőgazdálkodásának.

E folyamat üzemeinkben megindult, G merjük remélni, hogy

széleskörü megvalósulása egyre gyorsabb ütemü lesz.

Fontos feladatunk a jövőben - mely állattenyésztésünk fej

lődésének egyik döntő alapját képezi - hogy a fiatalok pá

lyairányitásánál feltárjuk azokat az inditékokat, melyek

találkoznak az üzemek, a népgazdaság, a szülő és a gyermek

érdekeivel.

Ma már nincs más munkaerőtartalék, mint a felnövekvő nemze

dék. A jövő feladataihoz tehát a szellemileg alátámasztott

mozgató erőt onnan kell meriteni, s hogy azokat az indité

kokat, melyek az élelmiszergazdasági szakmák felé irányit

ják a fiatalokat, feltárjuk-e, rajtunk mulik.

Rajtunk, akik az iskolákban és az üzemekben szolgáljuk JO
vőnk igen fontos ügyét. Különösen kiemelném az "üzemi pá

lyaválasztási felelős"-ök munkáját, hiszen ők mutatják be

a fiatalok leendő munkahelyét, a szakma szépségeit, érde

kességeit. Munkájukat nagymértékben segitenék üzemekben

szervezett ifjusági szakkörök, melyek a fiatalok megnyeré

sét, pályairányitását lennének hivatva támogatni. Nem sza

bad figyelmen kivül hagyni azt sem, hogya falum maradt fia

tal azt kivánja, hogy élete ne különbözzék lényegesen a vá

rosra ment, ipari munkát végző kortársainak életétől.

Ha azt akarjuk, hogya falun maradjanak, akkor ezt a kiván

ságukat az eddiginél is jobban figyelembe kell venni a kor

szerü élet és munkakörülmények biztositása területén.

Itt kivánom megemliteni szakmunkásképző iskoláinknak azt a

fontos tevékenységét, melyet a pályairányitásnál és a szak

ma tanulását kezdő fiatalok nevelő és oktató munkájának

megszervezésénél figyelembe kell venni.



Azt ugyanis, hogya falun végbement társadalmi gazdasági

változás ma már nem teszi szDkségessé az általános iskolai

tanulók mezőgazdaságban történő foglalkoztatását. E tény

szocialista fejlődésDnknek, a falusi élet gyökeres megvál

tozásának igen pozitiv eredménye. Két dologban azonban kD

lönös figyelmet érdemel. Az egyik az, hogya konkrét mező

gazdasági munka - annak élményeivel egyDtt - szinte isme

retlen az általános iskolát végzett fiatalok számára. Erre

apályairányitás előkészitésénél és megszervezésénél figye

lemmel kell lenni. A másik, - mely szintén a fent megálla

pitott tényből adódik, - az, hogy mezőgazdasági szakmunkás

képző iskoláinkban az alapvető fizikai feladatok ismereté

nek hiányában kezdik meg a fiatalok tanulmányaikat. A szak

mára és életre nevelésDket tehát ebből kiindulva kell a

három éves tanulmányi idő alatt felépiteni. Csak igy tud

juk végzős növendékeinket olyan szemlélettel ellátni, mely

szerint szellemi és fizikai felkészDltségDk akkor lesz tar

tós és nagyjelentőségD élelmiszergazdaságunk számára, ha

szakmai ismereteiket korszerD szinten tudják tartani, meg

i s me r ve a tudomány és a technika alkotta ujabb eredménye

ket és azokat szakmunkásszinten tudják tudják és akarják is

a megvalósitás utjára vinni.

Jogos optimizmussal mondhatjuk,' hogyaszakmunkásképzésben

résztvevő fiatalok e kivánalmaknak megfelelnek, hiszen a

szakmai ismereteken tul - hároméves munka alapján - maguk

kal viszik a falvakba és Dzemekbe az általános mDvelődés

igényét is. Az ifjusági szervezeteknek pedig aktiv segitői

lesznek. Növendékeink olyan közösségi emberekké formálódnak,

akik - a munka eredményessége szempontjából nagyDzemi szin

ten olyannyira fontos - jó közösség iránti igényt is magukkal

viszik az életbe. Fenti tények a jövőben szélesebb lehetősé

gét adják annak, hogy e szakmunkásokra a szocialista bri

gádszervezések során jobban számitsanak Dzemeink.
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Annak érzékeltetésére, hogy a három év alatt milyen fej16

désen mennek át a szakmunkásképz6 intézetek növendékei, le

gyen szabad a gyomai Mez6gazdasági Szakmunkásképz6 Intézet

1971/72. tanévi adatait közreadnom. Osszes növendékeink szá·

ma 320 f6 volt. Megjegyzem, hogy tanu16ink általános állat

tenyészt6, juhtenyészt6, sertéstenyésztö, szarvasmarhate

nyészt6 és baromfitenyésztö szakmák között oszlottak meg.

Az általános iskoláb61 hozott iskolai tanulmányi átlag

2,9 volt. A 109 I. éves növendék 3,2-es, a 106 II. éves nö

vendék 3,6-os és a 105 III. éves növendék szintén 3,6-os

tanulmányi átlagot ért el a tanév végére. A 105 szakmunkás

jelölt-4-es átlageredménnyel tett szakmunkásvizsgét.

A vizsgázottak közül 94-en kezdték meg szerz6dtet6 üzem ük

ben szakmunkásfeladataiknak megfele16 tevékenységüket. Az

üzemben id6közben bekövetkezett ágazatvéltozás miatt 4 tanu

16 szakmájának megfele16en más vállalatnál, 7 tanu16 pedig

szakmáját61 eltér6 munkakörben helyezkedett el. A szakmán

belül történ6 munkábaállásnak e tanu16knál sem lett volna

akadály még lak6helyükt61 távol esö üzemekben sem, ha ré

szükre üzemi szállást tudtak voln8 biztositani. Tendenciá

jában e számokb61 is látszik, hogy az élelmiszergazdasági

szakmunkástanu16k képzési rendszere megfelel a társadalmi

elvárásnak.

Az 1961. évi iskolareform alapelveit képezi, s azokat meg

er6sitve az MSZMP 1972 junius 14-15.-i ülése is megfogal

mazta, hogy "az oktatás korszerüsitése, a gyakorlattal va

16 kapcsolatának er6sitése, a szocialista nevel6munka to

vábbi javitása" az oktatási intézmények legfontosabb fel

adata.

Ebb61 az élet követelményeib6l fakad6 megfogalmazásb6l is

ad6dik feladatunk, hogy álland6an er6sitsük a gyakorlati

oktatás lehet6ségeit, növeljük hatékonyságát,' az életre va

16 konkrét el6készit6 szerepét.



szakmunkásnevelési feladatainkat tehát csa k akkor tudjuk

az Dzemi igényekhez igazodva megoldani:

_ ha az általános üzemi mozgást, fejlődést rendszeresen

nyomon követ j Dk,' t ő Lük tájékozódunk és azokat tájékoztat

j uk •

_ ha tanulóinkat az alapok megtanitása után - több korsze

rD Dzem munkafolyamataiba illesszük be, az általánosan al

kalmazott és legkorszerDbb technikai berendezések és techno

lógiai rendszerek megismerése, és a későbbi fejlődésre fi
gyelemmel ebből adódó rugalmas alkalmazkodó - adott esetben

átállási - képesség kialakitása végett. Ez természetesen

csak akkor valósitható meg, ha az iskolának hatókörzetében

sikerDl az Dzemdkkel a kölcsönös érdekeinek megfelelő kap

csolatot kialakitani,

- a gyakorlati oktatás bázisai mindenkor az üzemek lehetnek.

A növendékek az Dzemi munkafolyamatok végzésébe, az üzemi

munkarendbe, a munkahelyi légkörbe, a termelés egész folya

matába csak igy tudnak maradandó gyökeret ereszteni. Az is

kolának ezért mély szakmai és pedagógiai kapcsolatot kell

l<ial akitani a tanüzemek és kisegitő tan üzemek vezetőivel,'

szakembereivel és dolgozóival, akik a tanulók gyakorlati ok

tat ását messzemenően tudják segiteni.

Az üzemi gyakorlatokat azonban - az állattenyésztő szakmák

ban - olyan alapozó gyakorlatoknak kell megelőzni. ahol

alkalom van az ismeretek alapvető manuális feladatainak

végrehajtására. E célt kell szolgálják a jól felszerelt is

kolai állattenyésztési bemutatótermek, Ipl. gépifejő tan

mühelYI és bemutatótelepek Ip!. üzemelő sertéstenyésztő és

hizlaló tanmühelyl stb.

A mühelymunkák lényege. hogya tanulókat előkészitse



ismereteiknek a termelés üzemi folyamatában történ6 alkal

mazására. Igyelkerüljük a gyárszerü telepek termelésére

gyakorolt esetleges negativ hatásokat. Ennek eredménye az

is,' hogya mez6gazdasági vállalatok szivesen fogadják és

várják növendékeinket gyakorlatra.

A k öv e t ke z ő fokozat a tanüzem telepén,' vagy telepein vég

zett rendszeres tanüzemi gyakorlat. Itt a szakmai jártassá

gon tul,' az alapvető szakmai feladatok végrehaj tásában a

kés~ség fokáig kell eljutni, beilleszkedve az üzem munka

rendjébe és munkafolyamatainak végzésébe. A tanüzemi gya

ko~latokat kell e fokozatban kiegészitenünk több korszerü

üzemben szervezett hetesi szolgálattal Imely az oktatás

szervezetét6l lehet rövidebb, vagy hosszabb szervezésü is./

Igy válik lehetővé az egyes szakmák feladatmegoldásának

többoldalu feltárása, és a szélesebb alapokon nyugvó isme

retek,' jártasságok és készségek kialakitása.

A készségek és a képességek főleg az ismeretek rendszeres

alkalmazása területén - annak széles rendszerében - alakit

hatók ki,' illetve fejleszthetők tovább. Ezért 3. éve s nö

vendékeink 5 hónapos összefüggő gyakorlatait jöv6 munka

helyeiken szervezzük meg. A tanüzemi gyakorlatokon tul,' az

ott szerzett tapasztalatokat is hasznositva, itt nyilik

számukra lehetőség az ismeretek alkotó alkalmazására,' a

képességek fejlesztésére, az élet igazi ritmusába való be

illeszkedés re.

A gyakorlati oktatásnak a fentiekben vázolt rendszerét l.

évtől fokozatosan bővülő és a 3. év iskolai oktatásának i

dőszakát kiegészitő tanulmányi utakkal tesszük szinesebbé.

Ezeknek célja, hogyaszakmának megfelelő ágazatról egy

megközelitően teljes képet kapjanak a növendékek, miközben

gazdaságpolitikai nevelési célkitüzéseink megvalósitásához

is hozzájárulunk.



Osszegezve a fentieket; a szakmunkásképzésnek feltétele

a képzés gyakorlatias jellege, mert a sokoldaluan és tel

jesit6képesen képzett szakmunkás lehet csak biztos bázisa

a korszerü, szellemi munkával párosult, fizikai feladatok

végrehajtásának.

A jöv6 szakmunkásnemzedékének nevelése során a következ6

fontos tennivalókra kell még alapos figyelemmel lennünk.

1./ Olyan szakmunkásokat vár a gyakorlati élet, akik meg

értik és magukévá teszik, hogyaszocializmusban az érvé

nyesülés alapja a munka, és az igazi személyes boldogulás

csak a közösség érdekeivel összhangban található meg.

Ezt kell, hogy tapasztalják az üzemi gyakorlataik során is.

Ennek elérése a szakmai oktató munkával párhuzamosan vég

zett rendszeres neve16 tevékenységgel valósitható meg. E

neve16 munkának pozitiv vagy negativ irányban aktiv része

sei az üzemek is.

2./ A fej16dés mai szakaszában tovább kell haladni azon az

uton, mely az általános alapok oktatásával olyan szak munká

sok képzését van hivatva megoldani, akik tudásukat többol

daluan, és több rokon szakmában tudják alkalmazni. Ismere

teik birtokában igényük az önmüvelés, tudnak az ujjal együtt

haladni, és képesek az általános alapok ra a szakma változó

gyakorlatát ráépiteni. Hogy növendékeink ennek megfelelje

nek, bátran ki kell szürnünk a jelenleg oktatott ismeret

anyagból az igazi szakmunkásfeladatokat, s azokat alaposan

és körültekint6en kell elsajátittatni. El kell hagyni min

den olyan ismerethalmazt, mely gátolja "a tanulók önálló

gondolkodási készségének fej16dését".

3./ A nagyüzem keretében végzett munka speciális ismeretek

megszerzését és alkamazását igényli. Ez az igény a techni-
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kai fejlődéssel, az egyre korszerübb gazdálkodási módsze

rek alkalmazásával csak növekszik.

Az általános alapok oktatása során tehát a speciális fel

adatok végrehajtásához való rugalmas alkalmazkodóképességet

is ki kell alakitani a fiatalokban. Ezt szolgálhatják az

ilyen céllal szervezett hetesi gyakorlatok és külö~böző is

kolai szakkörök, melyek a jövő iskolájában az eddiginél is

szervesebb részévé kell, hogy váljanak az oktatás folyama

tának.

4./ Iskoláink döntő feladata, hogy a növendékek a legkorsze

rübb tartási, tenyésztési, hizlalási,- általában termelési

- eljárásokat sajátitsák el. A végzett szakmunkások tevé

kenységi körükben az önálló munkavégzéshez szükséges képes

ségekkel rendelkezzenek. Ennek megvalósitása csak a tanitan~

dó anyag állandó korszerüsitésével, annak a gyakorlati élet

tel történő rendszeres összehangolásával érhető el.

Ez minden iskolának, tanárnak, szakembernek következetesen

végrehajtandó feladata. Megoldása az iskolai gyakorlatokba

történő beillesztés mellett ilyen irányu tanu~mányi utakkal,

valamint az iskola és az uj módszereket és technikai berende

zéseket alkalmazó üzemek által is szerkesztett kiadványokkal,

tankönyvpótló jegyzetekkel valósitható meg.

A közoktatási rendszerünkbe beillesztett élelmiszergazdasági

szakmunkásképző iskolák és az üzemek közötti munkakapcsolat

igen egészségesen fejlődik. Az üzemek egyre jobban törődnek

a nálunk tanuló fiatalokkal, tájékoztatásunk alapján figye

lemmel kisérik fejlődésüket. Gyarapodik azon üzemek száma

is, melyek társadalmi tanulmányi ösztöndijat adnak a fiata

loknak. Mutatja ezt az a tény is, hogy pl. a gyomai Mező

gazdasági Szakm~nkásképző Intézet tanévzáró ünnepségén

42 tanulónk nak adtak az üzemek pénzjutalmat.
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Jövőbeni feladatainkat tükrözi az a Békés-megyei adat is,

mely szerint a husprogram keretében a termelőszövetkezetek

ben 23 szakositott sertéstelep és 14 tehenészet i telep épi

tése van folyamatban. Ezek megvalósitása 5.000 tehénférő

hellyel, 10.000 kocaférőhellyel és 91.000 hizóférőhellyel

növeli a korszerü férőhelykapacitást. A teljes üzembelépés

után a hizottsertés kibocsájtás 182.000 db. lesz. A fenti

eken tul természetesen szakmunkásigény szempontjából szá

molni kell anagyszámu korszerüsitett telepekkel is. Inté

zetünk a többezres állattenyésztő szakmunkásigény kielégi

téséhez - szükős lehetőségei mellett - 703 fiatal szakmun

kás képzésével lebből 510 volt Békés-megyei/, 373 felnőtt

szakmunkás és 450 betanitott munkás kibocsájtásával tudott

hozzájárulni.

Feladataink tehát parancsolóan meghatározottak. Társad81

mi és üzemi összefogással tovább bőviteni az ifjusági kép

zés lehetőségeit, feltételeit, és a szükséges mértékben

folytatni a felnőtt dolgozók oktatását.

Rövid hozzászólásomban nem mulaszthatom el annak megerősi

tését, hogy a jövőben szakositó tanfolyamokon és rövidebb

- speciális feladatokra előkészitő - céltanfolyamokon rend

szeressé kell tenni a mezőgazdaság fizikai dolgozóinak,

szakmunkásainak továbbképzését. ~lelmiszergazdaságunkban

termelőerővé vált a tudomány.

A fejlődésnek ebben a szakaszában élő és dolgozó embere

ket segitenünk kell tehát az uj technológiák területén

való eligazodásban. A továbbképzés jelentőségét csak növe

li az a jövőbeni igény, mely egyes területeken a szakmák

további közelitésében jelentkezik, a termelő üzemek el

sődleges feldolgozó tevékenységének kiszélesedésével Ipl.

baromfitenyésztő - baromfihusfeldolgozól. Iskoláink a fel-
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adatokra fel tudnak készülni. Biztos vagyok abban, hogy

ennek megvalósitása az üzemekben is széleskörü erkölcsi

és anyagi támogatás ra talRI.

A termelés szolgálatából eredően és célratörően fejlődő

élelmiszergazdasági szakmunkásképzésünk része a további

társadalmi felemelkedésnek. Bár az anyagi érdekeltség is

igen lényeges szerepet játszik abban, hogy kik válasszák az

élelmiszergazdasági szakmákat élethivatásul, mégis abban

kérjük minden állami és társadalmi tényező segitségét, já

ruljanak hozzá a benne dolgozó emberek társadalmi megbecsü

lésének fokozásához. Ennek lehet eredménye, hogy több fia

falt vezethessünk élelmiszergazdaságunk területére, akik ott

megtalálják a képességüknek és teljesitményüknek megfelelő

hivatást.
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Az eleki kihelyezett tagozat

1970-tőI1988-ig iskolánkhoz csatolták az addig önállóan m úköd öEleki
MezőgazdaságiSzakiskolát. Ott 8-10 fős taner ővel. 13-14 nem pedagó
gus dolgozóval folyt a szakmunkásképzés 60-100 tanuló részvételével.

Az eleki iskola addigi igazgatója, Eleméri Antal megértéssel fogadta
az egyesítést és sokat tett az iskolai oktató-nevelő munka további
magas szinten tartás áért. 1976-tól súlyos betegsége miatt vonult
nyugdíjba. Helyét Krizs án György mezőgazdasági mérnők-tanár, a
kihelyezett tagozat vezetőjevette át. E kihelyezett tagozaton is sok szép
siker született.

Az oktató-nevelő munka irányítását, a gazdálkodás irányítását és a
pénzügyi feltételek biztosítását az anyaiskola (Gyoma) látta el. A két
iskola együttmííködése igen eredményes volt, példaként szerepelhet
ma is iskolánk előtt. A gyomai iskola - mint anyaiskola - nem
"gyarmatként" kezelte a 70 km-re fekvő eleki iskolát, hanem az iskola
szerves részének tekintette. E kihelyezett tagozat tárgyi és személyi
feltételei e 18 év alatt alakultak ki igazán. Együtt értünk el szép ered-



ményeket és együtt kaptuk meg az országos elismeréseket, illetve a
megyei kitüntetéseket.

Az iskola fenntartója 1973 . december 31-ig az MTVB Mezőgazdasági

Osztály volt. A 6/1973. MüM sz árn ú rendelet alapján 1974. január 1
jétől a MTVB Múvel őd és ügyi Osztálya vette át. 1984-től a Gyoma
endrődi Városi [og ú Nagyközségi Tanács, majd ennek jogutódja, a
Gyomaendrődi Városi önkormányzat.

1987-től a szakmunkásk épzés mellett - azzal párhuzamosan - indí
tottuk a szakmunkás cél ú szakközépiskolai képzést is . Az iskola tan
testülete ekkorra már éretté vált a magasabb szint ú képzéshez is . Maga
a tantestület készítette el az 1810. sz. Kisállattenyésztő szakközépisko
lai képzés tanterv ét. mely alapján még ma is folyik képzés az iskolában.

Az iskolánk fennállása óta, k ül őn ősen az 1966. év i újjáalakulása óta
sokféle néven szerepelt. Ezen címekben akartuk kifejezni, hogy mit is
tanítunk az iskolán . Leghosszabb id őtartam ú volt a 10. Sz. Mezőgaz

dasági és Élelmiszeripari SzakmunkásképzőIntézet cím. Az intézet szó
azt is kifejezte, hogy az iskolai szakmai képzés kollégiumi elhelyezés
sei is párosul. Továbbá azt is, hogy az iskola körzetének felnőtt szak
munkásképzési központja is.

A kollégium célja és rendeltetése elsősorban az otthon pótlása és
ezzel együtt a gondolkodás, az igényesség alakítása, illetve az ember
ré nevelés volt.

A kollégiumi épületeink kicsinyek és szinte mindig túlzsúfoltak
voltak. Ennek ellenére a kollégiumi élet mindig tartalmas volt. A leány
kollégium otthonossága országos hírűvé vált. Cyöny ör ú, saját készí
tés ú népi hímzésekkel díszítettük. N éptánccsoportunk. citerazeneka
runk, színjátszócsoportunk szerepelt hazai és nemzetközi színpadokon
egyaránt.

A felnőttképzésben az or szág iskolai közott a fő helyen álltunk . Sok
ezer felnőtt tudott az állattenyésztő szakmában, illetve a baromfih ús
feldolgozó szakmában különböző rangú bizonyítványokhoz jutni .
(Baromfigondozó, juhgondoz ó. sert ésgondoz ó. szarvasmarha-gondo
zó, gépi fejő, keltetőgép-kezelőbetanított munkás képzés.) Baromfi
tenyésztő, juhtenyésztő, szarvasmarha-tenyésztő, sertéstenyésztő,

valamint baromfih ús-feldolgoz ó szakmunkás szakmákban állami
é rvényű bizonyítványok megszerzéséhez adtunk sokoldalú segítséget.
Ezen üzemi, vállalati tanfolyamok és a szakmai vizsgák szervezésében
maradandó érdemeket szerzett az iskolának Sz úcs János mezőgazda
sági m érn ök-tan árunk ,



Múlt és jelen

Az ISKOLA EDDI GI IGAZGATÓI:

Pajor Gyula
Buzás Gábor
Setényi József
Hunya Alajos
Vám os László
Szitó József
Urbán Vince
Hankó Faragó Mih ály
Bere József
Gubucz József

1922-1946
1949-1953
1953-1954
1967-1968
1968-1973
1973-1976
1976-1988
1988-1991
1991-1992
1992-

Az 1922. ÉVI INDULÁS TANÁRAI:

Barabás Mária
Bíró Teréz

Csernus Sándor

A z 1967. TANÉV ÚJRAINDULÁS TANÁRAI:

Bacsa Boldizsár Lichtenstein Ed it
Gubucz József Lichtenstein Katalin
Hunya Alajos Szűcs János
K ára Menyhért Varga Ferenc

Varga József

Gazdasági vezető: Katona Józsefné
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Az 1996/97. TANÉV NEVELŐTESTÜLETÉNEKTAGJAI:

Bogdán Ferenc
Csák Magdolna
Davidovics László
Davidovics Angéla
Dr. Dávid Imre
Fekécs László
Gál Imre
Hangya Lajosné
Izsó Lajos
Hunya Elek
Kalmár László
Kohn Sándor
Kovács Károly
Kovács Mihály
Kruchióné Hunya Adrienn
Lichtenstein Katalin
Molnár István
Oláh Jánosné
Pfeifer György
Roósz Ádám
Sike Istvánné
Sipos Dezső
Szilágyiné Katona Edit
Tímár Éva
Tóth András
Tóth Lajos
Vargáné Varczába Éva
Várfi András
Zöldné Pap Klára

mg.m űszaki-tan ár, koll.vez.
középiskolai tanár
köz épiskolai tanár
középiskolai tanár
mg. mérnök-tanár, ig.h .
mg . m úszaki tanár
mg.m érn ők-tanár

mg. üzernm érn ök
műszaki tanár
mg. mérnök-tanár, gyak. okt. vez
m úszaki tanár
középiskolai tanár
köz épiskolai tanár, ig.h.
halászati szaküzemmérnök
középiskolai tanár
mg. mérnök-tanár
agrármérnök
m úszaki tanár
mg . m úszaki tanár
műszaki tanár
középiskolai tanár
köz épiskolai tanár
k özépiskola i tanár
általános iskolai tanár
m úszaki tanár
mg. űzemmérn ők

tanító
agrármérnök
általános iskolai tanár
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1989
1989
1995
1995
1992
1989
1989
1992
1974
1992
1984
1993
1977
1994
1996
1967
1991
1980
1991
1993
1992
1992
1979
1996
1977
1993
1977
1997
1994



ÓRAADÓK:

Csák György Magyar Béláné
Dr. Farkas Zoltán Német József
Dr. Jánosík Bertalanné Szujó Lajos
Kovács Gáborné Szujó Lajosné

Urbán Vince

GAZDASÁGI, ÜGYVITELI ÉS ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK:

Kiss Józsefné
Kovácsné, Lövei Anna iskolatitkár
Putnoki Sándorné
Szujó Anna
Rudner Balázsné gazdasági vezető
V éha Illésné

Az ISKOLAI OKTATÁST SEGÍTŐ, KISZOLGÁLÓ

TECHNIKAI ALKALMAZOTTAK:

Balogh Imréné
Csath Imréné
Csizmadia Istvánné
Czikkely Imréné
Dógi Ferenc
Erdős Dániel
Farkas Elekné
Gellai Bálint
Gonda Ferencné
Hanyecz Imre
Heged ús Vendelné
Herter Martonn é
Hunya János
Izsó László
Izsó Lászlóné
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Iványi Elekné
Jakab József
Karbiner Imre
Kulik Zoltánné
Látkoczki Lajos
Magyari Jánosné
Munkácsi Lászlóné
Oláh Lajosné
Papp András
Polányi József
Szabó Sándor
Szakalos Máté
Timár Zsolt
Tóth István
Török Jánosné



Tan áraink. dolgozóink állandóan a mezőgazdasági szakoktatás meg
újításáért dolgoztak . Igyekeztek alkalmazkodni a mezőgazdasági ter
melés váltakozó igényeihez. A szakmai munkaközösség - az iskola
vezetés által kezdeményezett, vagy a felettes hatóságok kérésére,
illetve kiírt pályázatok megvalósítására -, mindenkor lelkesedéssel vál
lalkozott:

- iskolai tantervek készítésére,
- kísérleti tantervek kipróbálására,
- szakmai tankönyvek, tankönyvpótló jegyzetek megírására.
A jövőbeni szakképzés elősegítésétszolgáló Országos Képzési Jegy

zék bevezetéséhez kidolgoztuk a baromfi- és kisállattenyésztő, vala
mint a juhtenyésztő szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelmé
nyeit. Részt vettünk a központi programok elkészítésében. Kidolgoz
tuk a baromfitenyésztő-, és a juhtenyésztő szaktechnikus szakképesítés
szakmai és vizsgáztatási követelményeit.

Az Agrárkamara felkérésére kidolgoztuk cl juhászmester és cl ba
romfitenyésztőmester képzés és vizsgáztatás szakmai és vizsgaköve
telményeit.



Az 1996/97-es tanév osztályai:

IX/A
Sipos Dezső
osztályfőnök

Ács Imre
Bartók Zoltán
Bere Márta
Bornai András
Balázs András
Csiki Gábor
Dundler Izabella
Erdő Krisztián
Filyó Sándor
Fodor Marianna

Bokros Tibor Norbert
Agárdi Zsolt
Benyó Mihály
Csató Sándor
Csengeri András
Domokos Tibor
Fekete Bence
Gáll Norbert
Gombos József
Gyémánt Tamás

Fülöp Beáta
Gráfik János
Gregor Noémi
Hegedű Anita
Jenei János
Ka tona Emese
Kiss Jenő

Kukri Gyula
Laskai Róbert
Má tyus Ferenc

IX/D
Fék écs Lríszló
osztályfőnök

Gyöngyik Pál
Hajdú Gyula
Hartmann Árpád
Juhász Zsolt
Kiss János
Kiss Sándor
Kókai Zoltán Zsolt
Lakatos Krisztián
László Zsolt
Molnár Mihály
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Nagy László
Popovics László
Sechna János
Szabó Rudolf
Szabó Tibor
Szabó Zoltán
Szász Csaba Bernád
Udvarnoki János
Vágó Ferenc
Vári Zoltán

Nagy Róbert
Péterfi Krisztina
Seregély András
Sipos Katalin
Szabó Roland
Takács Norbert
Tímár Zsolt
Tóth Attila
Tóth László
Túri József
Varga Krisztián



Bahus Csaba
Bahus Zoltán
Balázs István
Balázs Márton
Bánfi Gábor
Baranyi Ágnes
Czirj ák Csaba
Csavar Zoltán
Dóka Sándor
Dudics István

IX/E
Daoidaoics Lr7szló
osztályfőnök

Fábián Tibor
Fodor Attila
Géczi Roland
Guledza Sándor
Ivánka András
Kiss Gábor
Kondor István
Lestyán János
Máji Sándor
Mojzi Gyárfás

IX/G
Olríh [ ánosné
osztályfőnök

Nagy Attila
Palkó Zsolt
Pallagi Attila
Péterfi Sándor
Sallai János
Szőcs Ferenc Csaba
Tóth Géza
Zán Sándor
Zsögön Géza

Ábrahám Zoltán
Adamik Attila
Balogh Edit
Cseh Zsolt
Csontos Zsigmond
Dobos Richard
Farkas Csaba
Forrás Mihály
Hímer Beáta
Jeges László

Kiss Hajnalka
Kiss Péter
Lukács Ferenc
Nagy János Tamás
Nyerucza M ónika
Ökrös Lajos
Patkós Péter
Petényi László
Plavecz János
Rózsa Szabolcs
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Séllei Lajos
Sipos Melinda
Stift Viktor
Szilágyi Tibor
Szollár József
Szucsigán Karolina
Túri Mónika
Valuk Csaba
Varjú Szabolcs
Végh Ildikó



Ágoston Brigitta
Bacsó Imre
Bezsei János
Bukva Gabriella
Cser Diána
Csikós Attila
Erdélyi Gábor
Farkas Róbert
Farkasinszki László

Arany István
Balogh Attila
Barta Krisztián
Csányi János
Gladcsenkó Csaba
GyőzőZoltán

X/A-B
Gál Imre

osztályfőnök

Galambos Imre
Hajdú Zsolt
Harmati László
Kádár Zsanett
KOl'bely Anita
Krucsó Balázs
Moller Gyula
Nándori Emese
Orosz Hermina

X/D
Lichtenstein Katalin

osztályfőnök

Hamza István
Heged ús Imre
[ óni Viktor
Kerekes Antal
Magyar Attila
Mezei István
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Palyusik Gábor
Rigó Balázs
Rusznák Ágnes
Szakalos Ágnes
Szemerédi Judit
Tóth Angelika
Tusjak Brigitta
Váradi Emília
Zsombok Anikó

Nagy Lajos
Patkós Imre
Rau Csaba
Sáfrán Attila
Sebestyén István
Sipos Ferenc
Sipos Tamás



Bíró Attila
Czakó József
Fazekas István
Gál László
Kiss Csaba
Kiss Irén
Kovács Amelita

Bari Zsolt
Bereczki Pál
Biriszió Anikó
Buza Tamás
D. Kovács Mónika
Farkas Krisztián
Fekécs Gábor
Földesi Márta

)(JE

Tóth András
osztályfőnök

Lehóczki Krisztián
Lenkes Beáta
Makkai Ferenc
Mészáros Viktor
Mezei Antal
Németh Éva
Pataki János

XI/A-B
Csák Ivuigdolna
osztályfőnök

Homok Éva
Jákói Zoltán
Kállai Szilvia
Kiss Lajos
Kovács Anikó
Lengyel Krisztina
M. Kovács M ónika
Majoros Zsolt
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Prekup Melinda
Simon Tamás
Szabó Imre
Szilágyi Endre
Tóth Sándor
Varga Ildikó

Palaticki Szilvia
Sáfri Attila
Sebestyén Mónika
Szemetédi Andrea
Szigeti Szilárd
Tímár Csaba
Tóth Zoltán
Zámbó Melinda



Arany Zoltán
Balázs Attila
Bugyi k Csaba
Diósi Attila
Érsek Gy ula
Farkas Rób ert

Ács Emes e
Balogh Mónika
Barta Sándor
Cs ató Gá bo r
Fábián Tibor
Fodor Mónika

XI/D
Roósz Á dá/Il
osztályfőnök

[uhos János
Kólya Attila
Krucsó Róbe r t
Molnár Ferenc
Sebők Rób ert
Tari Attila

XI/E
Sike Istvánné
osztály főnök

Gyermán Endre
Kurucz Péter
Ma gyar Katalin
Miklovicz Erzsébet
Németh Er ika
Nyári Attil a
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Tarr Sándor
Tóth Zoltán
Turbucz Péte r
Varj ú Gáb or
Veres Attila

Pásztor József
Szeleczkei Ágnes
Szeleczki Eszter
Szilágyi Róbert
Zahorán Mát yá s



Ágoston Balázs
Botka Erzsébet
Csuka Mária
Dobos Johanna
Fekete Lajos
Gömöri Zsuzsanna
Hricsovinyi József

XII/A
Hunya Elek
osztályfőnök

Klimó Krisztián

Kókai Tünde
Kovács Noémi
Nagy Krisztián
Nyerucza Attila
Oláh János
Porubcsánszki Andrea

XII/B
Szilrígyiné Katona Edit

osztályfőnök

Szabó Éva
Szajkó Erzsébet
Sztankó László
Vadász András
Varga Mária
Várdai János
Vaszkó Viktor
Vetró Krisztián

Bárdos Tamás
Bátori István
Bukovszky Dóra
Dévai Zoltán
Fodor Szilvia
Kutnyák Ilona

Pelyva Péter
Purger Erzsébet
Rákóczi Péter
Sánta Rózsa Barbara
Tóth Bernadett
Tóth Erika
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Tóth János
Tóth Tibor
Tölcsér Zsuzsanna
Ujlaky Brigitta
Urbancsok Zsuzsanna



Ábrahám Anita
Aranyi Anita
Barta Péter
Bokros Zsolt
Csikós Andrea
Csorba János
Gugolya János
Herczegfalvi Annamária
Katona Gábor
Kmellár Zsuzsanna
Komiszár Tímea

Csizmazia Gyula
Egri István
Filyó Ignác
Gajdács Gábor
Gál Róbert
Gera Marianna

XII/F
Kalmár László
osztályfőnök

Kruchió Beáta
Kurilla Zsolt
Ladjánszki László
Látkóczki Éva
M árkus László
Mihálik Mónika
Miklovicz Imre
Nagy Sándor
Nagy Zoltán
Ónodi Robin Ákos
Óvári Tímár László

xm.r
Dnuidouics Angéla

osztályfőnök

György Károly
Gyuricza György
Juhász Tamás
Kiss Endre
Koós Ferenc
Labáth János
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Pardi Krisztián
Pelyva Tímea
Pólya Anita
Rojik Zsolt
Séllei András
Somogyi József
Szarka Gábor
Szécsi Olga
Szitás Károly
Tari Mónika
Tóth László

Papp Zoltán
Pintér Eszter
Tímár Csaba
Tövisháti Zoltán
Vida Hajnalka
Winter Eva
Zabán Etelka
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Elelmiszergazdasági Szakmunkások
III. Országos Találkozój a

Balatonfüred, 1972. május 22-27.
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Az állattenyésztők versenyében
I. helyezést ért el Chrappán Mihály tanulónk

Néptánccsoportunk első,

irodalmi színpadunk III. helyezett lett

Szintén III. helyezést értek el leányaink atlétikában

Összesítve országos I. helyezést értünk el,
elnyerve ezzel a MÉM vándorzászlóját



Tanulóink sikerei
az elmúlt évtizedek során

Az oktató-nevelő munkánkat fémjelzik az országos és a nemzetközi
szakmai, valamint sportversenyeken elért eredmények, amelyek szá
mos dobogós helyezést foglalnak magukba.

Ezek közül legfontosabbak:
- Szakma Kiváló Tanul ója Országos versenyek (ezek közül egy

nemzetközi és három országos szakmai verseny megrendezését
magára vállalta az iskola),

- az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen való szereplések: az
1995. évi II. (Valyon László), az 1996. évi II. (Zagyi Gábor) és VII.
(Horváth Sándor), valamint az 1997. évi VIII . helyezés (Bukovszky
Dóra),

- k ülönb öz ó szakmai pályázatok kidolgozása (pl. a Guba Sándor
emlékversenyen 1997-ben elért eredmények):

Országos r. Kiss Péter
Kruchió Balázs

II. Szabó Éva
III. Petényi László
IV. Porubcsánszki Andrea

- Az Országos Juhászversenyeken 14 alkalommal indultunk és 12
szer értünk el dobogós helyezéseket.

- A megyei tantárgyi versenyeken. a kultur ális találkozókon és a
középiskolás bajnokságokban számtalan értékes hel yezést értek el
tanul óink. öregbítve ezzel iskolánk hírnevét. Kiemelkedőeredmények
születtek a 20 éve rendszeresen megrendezésre kerülő Mezőgazdasági

Tanulók Nemzetközi Sportversenyein. amelynek egyik alapítója isko
lánk is.
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A hetvenes évek sikercsapata

Atlétika sportágban országos sikereket ért el: Dezső Zoltán és
Szijjártá Piroska.

A két évtizedes eredmények egyik kovácsa Szabó Bálint eleki kol
léga.

Akiknek a 80-as években sokat tapsoltak

70



Kapcsolataink

Iskolánk kapcsolatrendszere egyre bővült. Belföld ön az azonos p rofilú
iskolákkal, a településen és azon kívül múköd ó termelési egységekkel,
külföldön csak iskolákkal. A kapcsolatteremtés sorrendje: Szlov ákia,
Lengyelország, Belgium, Ausztria, Franciaország. Kiemeit helyen pe
dig az ősi Nagyenyedi Bethlen Kollégiummal (ezen keresztül jött létre
Nagyenyed és Gyomaendrőd testvérvárosi kapcsolata 1992-ben).

Tanulmányúton Ausztriában

Egy burgenlandi gazda farmján
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Belgium - Liege, fogadás a városházán

Franci aország - Közös gazda képző program
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Az iskola tárgyi feltételei

Az eltelt 75 évet - ezen belül az utóbbi 31 esztendőt - kisebb megtor
panásokkal a felfelé ívelés jellemzi . Ezek közül néhány állomás:

- új tanügyi épület, tornaterem építése, sportudvar kialakítása,
- új tangazdaság megszervezése,
- kollégiumi férőhelyekszámának gyarapítása tetőtér-beépítéssel.

Az elért eredmények mellett sajnos meg kell állapítani, hogy az
elméleti oktatás feltételei kívánnivalót hagynak maguk után isko
lánkban. Az előző tanévben használt II tanterem közül 5 szükségtan
teremnek min ös ül . Ezen kívül hiányzik legalább 4 szaktanterem és az
oktatástechnikai és szemléltetőeszköz-állományunk is csak mindössze
60 százalékosnak mondhat ó.

Feltétlenül javítanunk kell a jövőben a kollégiumi felszereltségün
kön is.

Az iskolai tangazdaság

Az iskola történeti áttekintésében is leír ásra került, hogy az intézmény
ben az 1970-ben jött létre az első kis tanüzem, melyet minitanüzemként
becéztünk. Ez 120 m? alapterületű 3 önálló épületből állt. A barom
fitenyésztő és a kisállattenyésztő szakosok részére nyújtott bizonyos
gyakorló bázist. Ezért 1994-95-ös tanévben felszámolásra került.
Helyette az iskola folyamatosan próbált - lehetőleg minél közelebb 
tulajdonilag megszerezhető gyakorlati oktatásra alkalmas épületeket
megszerezni . 1991-ben a Békéscsabai Állami Gazdaság kezelésében az
ún . külső MAVAD-területet kértük és kaptuk meg gyakorlati oktatás
céljaira. 1993-ban az iskolát fenntartó Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatának támogatásával megv ás ároltuk a fenti gazdaságtól a belső

MAVAD-területet is. Így az I. és II. sz. tanüzem alkotja ma az iskola
tangazdaság át. A tangazdaság vásárláskori bruttó összértéke 20 millió
forint volt. Az átvételkori állapotban nyilván nem voltak megfelelőeka
tanulók gyakorlati oktatására, de alapot nyújtottak az elindul áshoz. a
fejlesztéshez.

"Nekünk is mozdulni kell akár akarjuk, akár nem, s nehogy hátrafelé
nyomattassunk, lépjünk inkább előre"

(Széchellyi Lstu án)

A tangazdaság fejlesztéséhez legnagyobb segítséget a Belügyminisz
tériumtól kaptunk . A jelenlegi értéke meghaladja a 63 millió forintot .



A technika a gyakorlati oktatásban
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A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei
az I. illetve II. sz. tanüzemben

I. sz. tanüzem

ÉPÜLETEK

Szoci ális épület - alapterülete 380 m- , amelyben található két okta
tóterem, diákszálló, szociális részleg, gondozói szoba, iroda, szersz á
moskamra, takarmánytároló és kazánház.

Bnromfiól - alapterülete 240 m2, amely baromfi tartásra, t ény észty úk
és brojlerhizlalásra egyaránt alkalmas és BIG DUTCHMAN tech
nológiával van felszerelve.

Serí ésol-:240 m? alapterületű, amely áll 20 ólból és a hozzá tartozó 20
akolból. Technológiával részben felszerelt. Alkalmazott etetési mód:
nedves, száraz és kombinált. Tartási mód: mélyalmos. Korszerúsit ésre,
felújításra szorul.

Tároloépiilet - alapterülete 960 012, amelyet szem es termény táro
lására, abraktakarmány darálására és keverésére, illetve tömegtakar
mány (széna) tárolására használunk.

Istálló - alapterülete 500 m2 . Juh, szarvasmarha, ló, szamár, kecske
elhelyezésére szolgál.

T árolóczin - alapterülete 460 m", amely erő- és munkagépek táro
lására szolgál.

Az r. sz. tanüzem 5 ha területen fekszik . Körbekerített. A vízellátást
saját fúrott kút biztosítja. Villannyal. szilárd burkolatú úthálózattal és
crossbar telefonnal ellátott . F űt ési rendszere Prímagáz.
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II. sz. tanüzem

ÉPÜLETEK

Szoci ális épület - alapterülete 205 rrr', amely áll : két oktat óteremb ől. ta
nul ósz állásból, gondozói szobából, irodából. szociális részlegből és
kazánházból.

TaniigtJi épület - alapterülete 115 m",amelyben található 1 boncterem,
1 biológiai terem, labor, tanári szeba, szoci ális részleg, tojást árol ó.
kazánház és a padlástérben galambház.

Gépmííhely - alapterülete 460 m", benne található egy szerelö- és
gyakorló g épm űhely aknaval. hegesztő- és lakatosm úhely, kovács
rmíhely, asztalosműhely, iroda, raktár, szociális részleg és kazánház.

Garázs - alapterülete 205 m", 2 db autóbusz és 1 db mikrobusz
garazsírozására alkalmas .

Állattartó uolierek - kettő . Fedett terület 2x360 m". Lehálózott, szilárd
burkolatú, zárt kifutó 4x350 m".

A II. sz. tanüzem 6,4 ha területen terül el körbekerítve, önálló vízel
látási rendszerrel, szilárd burkolatú úttal és járdával, villanyh álózattal.
crossbar telefonnal és 3 épülettömb egyedi Prímagáz f út éssel ren
delkezik.

A tangazdasághoz tartozó föld terület:
85,5 ha saját, 20,6 ha tartós bérleti, 25 ha eseti bérelt földterület,

melynek m úvel ési m ódja a lehetőségeknek és a követelményeknek
megfelelőenmódosul.
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A gyakorlati oktatás szervezési módja
a tangazdaságban:

Az iskolában a szakmai képzés keretében a gyakorlati oktatás három
területen történik.

1. Az iskola tangazdaságában, az 1. és II. sz. tanüzemben .
2. Tanüzemen kívül, k üls ö, rendszeres gyakorló bázisokon.
3. Alkalomszer űen üzemlátogatásos tanulmányút formájában.
A két tanüzemben oszt ály-, illetve csoportszint ú szaktanár által

irányított gyakorlati feladatoknak kb . SO%-ára nyújt megfelelő lehe
tőséget.

A hetesi szolgálat teljesítésére ettől nagyobb arányban, mintegy
70-80%-ban. A tantervekben vannak olyan gyakorlati tananyagok is,
amelyeket az iskolai tangazdaságban elvégezni nem tudunk. Ezeket
külső gyakorlóhelyeken kell, hogyatanulók megismerjék és jártasság,
illetve készség szintjén elsajátítsák, begyakorolják .

A szakmák gyakorlatban történő elsajátításában a külső gyakorló
helyeknek jelentős a szerepe . A k ülönb öz ö alkalmazott technológiák
megismerése teljesebbé teszi tudásanyagukat. Gazdagabb képet kap
nak a gyakorlatból. Az életre való nevelés - különbözőségeket is tar
talmazva - a valóság tényleges megismerését is szolgálja. Ezeket a
gyakorló helyeket két csoportra osztjuk. Az egyik az alkalomszer ű, de
célirányos gyakorlati hely megválasztása. Ilyen az üzemlátogatás, a
szakmai kirándulás, szakkiállítás stb. A másik a mindennapi termelő

munk ába bekapcsolassal gyakoroltatás - az osztályok napi rész
vételével- illetve hetesi szolgálat formájában .

Jelenleg kilenc cég, illetve vállalkozó biztosít külső gyakorlóhelyet
tanulóink számára - egy ü t tm űkö d é s i szerződés alapján tanévenként
vagy a képzési idő egészében .
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A gyomaendrődi Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközép- és Szakmunkásképző

Iskolában oktatott szakmák és az ezekre épülő továbbtanulási,
továbbképzési lehetőségeknappali rendszerben

Oktatott szakmák: 4 éves - álta lános
mezőgazdasági

szakmunkás
(gazda)

::l3 Továbbtanulási
lehetőség

felsőoktatásban :

3 éves - halász
3 éves - kisállat
tenyésztő

és -feldolgozó

4 éves - kisálla t
tenyésztő

szakközép

főiskola,

egyetem

4+1 éves - álta lá
no s mezőgazda

sági szakközép

főiskola,

egyetem

Továbbképzési
lehetőség

iskolán belül:

Szakmunkások
szak középiskolája
intenzív nap pali
tagozat - 2 év

1 éves gazdaképző 1 éves
technikuskép zés



Dokumentumok

Az állattenyésztés fejlesztéséhez
képzett szakmunkásokra van szükség!

A ME:M A MEOYE l TANACSOK k öaremük öd ésével
szé lesk ö rű s zakmunkásképz ő Is kolah ál óza tot épített kl,
és ezek az. in téz mé ny ek é vr ő l é vre ·a tanu16k t ízezreit
bocsájtjá k szá rnyra. Igyekeznek biztositani a mezégaz
deság és az éte lml sze rgazdas ág es vre sü rge t6bb sza k
munkás-szü kségletét .

Isk olá in k si keres m ű kodése azon ba n csak akkor le 
hel tet jes. hR a szakrnunk ás t a nul ő k 370 oMolás során va
lóban elsnjliUtJák azok al al Ism e re teke t, amelyekre a
k ésőbbtekben - a termel őmunka sor án - az üksé gük
len, a m el yek et annak érdekében tudnak majrl hesmo
síta n t, h Ogy a m ez ögezd as ág t termelést korszerúbbé és
ga zda sá gosa bbá teav ék .

Az átle tte ny ésetés Iej l ődése és az élelmísze rga zdas ág
sac rkez et ében v égbemenő változások ar-ra serkentenek ,
hogy a sae kos üo u éuauar tö és -tenyésatö telepek so
nit növelj Uk. Ehhez pedig eg)'re t öbb képzett - és a
tegúfabb Isme rete kke l ls rendel kező - szakrnun kás szük
sé ges. Növe lnü nk kell a mezögazdeségban dolgozók mű

sza ki ismereteit , hisze n e~re töb b gép és berendezés
k erü ! a termelé sbe és ezek mtt sem. h nek megfelelő
k épzettség ű kezelőszemélyzet né lk ül .

Egyre több üzem Ismeri fel, hogy a tud ományos és tec h
nikal eredményeknek a tennelésben va ló fet basanálé 
srihez jbl kép zett szakmu nkások ra van szükség. ezek saé
m a viszont egyelőre m~~ nem sok . A jelenleg l hely
ze tben sokszo r előfordul, hog y oly a n gondok ls a ve 
zet ők nya káb a szakadnak, a me lyeke t egy szakmunk6snok
is nyugodt lelkIIsmerettel meg kellene oldania - ha ér 
tene haná, és tudn á : m it mtért cs iná l . . , Ezek az ese
tek feles legesen lerhellk a veze tőke t . elvonják öke t olyan
Ielada tojet ól, amelyeket nekik kellene etv égeant ük.

Szakmunkásképző Isko lái nk - {lY a rnlénk; agyo ·
mal rnezögazdeságt és életrntszerípart szakmunkásképzó
ls - azon fá ra doznak. hogy eleget tegyenek kOldeté
s ilknek : olyan szakm unkAsgá rdAt képezzenek kl , amely
megfelel az Ir ánta támasztott ma.ga.ss'llntu követelmé
nye kn ek . KérjUk egyben az üze meke t. segí tse nek mink et
a zzal , hogy a fla l4!ok pálya válaszl.ésánál teletőeségtelje

sen köa remükö djenek, és józan sza vakkal igyekezzenek
renérn t e l őttük e pá lya m inden szépségé t és neh ézség át.
In t éze tün k vá rja azokal a üetaloket, akJk a ba romü-.
sza rv asma rha -, juh-, és s ertéstenyésztő sz.akmAt v átes et
Ják éle th tve t éaul .

ANNAK A T ANO BIZONYSAO AK e NT, hogy a t ől ünk

ki kerüló szakmu nkások m egá ll já k ma jd a h elyüke t a
mindennapi termelörnunk ében, szerétn ék utalni a rra a
ne mrég ka pott levélre, amelyet három volt ta nulónk 
a Palotá s i Allaml Gazdaségban dolgozó SziláOul Ap n""
Jakab A nna é. Kirólll Ilona - Irt, LeveWkbe n elme nd
Ják, hogy Július elseje óta dolgoznak a gazdaság keke
töüaem ében : kezdó Heetésük 1400 fort n t volt, • ez a ke ·
lésl mlzaléktál függóen havonta 100-900 tc rtnuaí eg é
szül t ld . Jó mu nká juk elismeréseként. januárban t1ze lés
emelésben részesüttek . Ku llurél t körülrné nyek közölt
do lgoznak, na pon ta 12 Iortnt ért héromszert étkezés t ka p
nak és szép munkáM zálIóban laknak : egy szebéban hár
ma n, Ogy érzik, hogy tsk ol ánkba n megte lelé a lapot kap
tak Jelenlegi munkájuk hoz, mu nkatársaik szerettk, meg 
becsUllk és segtttk őket,

Vámos László
Igazgató

Mezőgazdasági és ElelmJszertpart
Sze kmunká.!képző Inthet,

Gyoma
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m indenképpen hasa nos len ne , se gü e nc :;Il.

Hjú st.a k m u nkások na k a pályakezdés első

Id6 sza káb an . BIzon ya ra cél saer ü le n ne 
v étekedt ek. h j] a lap fogla lk oz na a szakem
berek és a suk munkások kapcsola tá val.

Ugy a ncsak (öbb fels zól a ló eml ítene . h og y
n~h a -n éha bem uta lhatnánk eg y -eg)' szak 
rnunkásséoz ö Int ézet e t, elemezhe tnénk az
olt folyó okt at é- nevető mu nk ét , az et m éteu
és gy akorta n ok ta tás korsze ru m ődsae rett

biz onyára má s smkrnun k épzö In teze lb en ls
megvo16sUan ák .

Ebb en a té mak örben mondotl vélemény t ,
Ol dolt ötl e te t Vá m o.5 Ld.szló Ic:u.~at6. Hang
sli l)·ot la , ho gy a kiJIön bözó n öv ény ter mes a
té~ l , gé pe sHésl, á lla tte nyésztési, üze mszerve
zést , n bv ényv édelmt eljárlSsoka t Ismertet ő

cikkek ben c étsaerü len ne ul ai ni a s ae krnu n 
kások feladata ira . a termelés ben betöHö lt
saerepükre. Továbbá Iav esol ta, ho gy a z It 
júsftgpolltlka l t ém áj ú tr ésokb an alk al m an 
ké nt SZÓlju nk II sza km u nk ásk ép zésról ~z61ó

tör vé ny, va lamin t az if júsági tö rv én )' végre
ha)t ásAróJ, az üzem ek be n va ló érv ényes üté 
slJkról . m egvalósuJ á sukról.

Ö sszegezve
Jóleső érzés volt ha llgatn i a gyomai Mez6·

gaz dasági S ZAkm u nká ské p1..Ó Int ézet c k te
lóll , d lakjalt . a k ik h<YL"l.ászÓlásalkban ki 
mo ndatlanul ls hang.súlyozták : [evas ta taík
kal , öu etc tkket ezeretn ék etösegü cnt, h ogy a
Magy ar Mezőgazdaság szerkesatö sége a, lap
saját os eszközeiv el jár ul jon hozzá a rn ez ő 

gazdasAgi sza kmunkAské'p lÓ in téz et ek be n fo
lyó ok'aló-nevelő munka hal~konyságának

(okoz.:h 4\hoz. A jov oslo(ok nok, a It h f'Ó!i ·
gfkhrz képest iOIlt'k.u link h f'lvt od n l. Annál
ls Inkább, m er t - a m int n lal á lkozó végén
elhal á roz ták - o mf'Qolo ku/ 1 ,\IoOl/a r "' f'lÓ
Qozdo.sáo Ba,lStl K ór ° lee nd6 dllo Ue nllt'u ló .
kls állolfenllész ló és boromf lhús-fddolOOl Ó
uakmunkósok fóruma l~sz, a baráti kö r
mu nkAj a o s t'rtés -, ll; j uh - és a puly k a 
tenyészlő sUlk kör tevéke nysé gének rés l-évé
v.illk . A C)'o mal Ml'z óga zd asáRI S z.ak m u n 
kás kép zö In té ze t tanulÓIn ak ha tá ro l.OU
n .l ndéka: la n u lmim yttlk bef e jez ése ul lSn la 
pu nk propag á lól. it köz öll . kors zeru ter me ·
léJll I mód'lzerek me gva lós IIni k fvünnak len n i il
na gyliz e m ekbc n.

Dl ká ny S~ndor

A Ol/omo' Mf'zőg41dt.iSo'iOI Slokmunk'ásklpzó
Inf l!u 'ben o MopI/or Muóoazda.sdO DClráU
Kö r alak u ló iJlé .sln f tl n óloll ak: 1. LIcht e n 
s te in K.at a li n : 2. dr. Gyökös Zolt á nn é; 3.
Dávid Já nos ; 4. Va . ga Fe re nc ; S. Vári
E telk a ; 6. Kn lozs J á ncs nc ; 7. Sebők Ma gdo l
na; 8. Boho r Mária; 9. Fo rr a l J6zse( ; 10.
Gom bkö tó Uszló; I I. Bae5Ó Zoltán ; 12. VA
mos Lá szló ; 13. Rlg6 Márla ; 14. Borsos Mik
lós: 15. Tó th Pá l; 16. T6th E rz.sébe l.

A sza kmunkások éle t

és munka körü lményeiról
NOCH/on i.foo lmos k ér d és : a rneaögazdesá

r.i sza k m unk áso k tá rsedal mt me gbecs ülése,
az üzem en be lü li és kivüli társadalmi rang
juk is többs zö r sz öba ker Olt a gyomai ta lál
kozén. A leend ő szakmunk ások _ köztük
talá n a Iegs zenv cd etyesc bbcn Sf' bók Mao
d olna ll l. éves tanul 6 - kérték, hogy a fla
la l ag rá rsza kembe re k gon d jai me ü et t időn 

ként szóljunk a fia lal, pól l/a ktzdó u okmu n 
k á sok I ltt- 1.5 m unkokörü'mé nll f'irót . Arr ól .
hOR.}'a n Illeszked nek be ae adott Uzem éle
tébe, ho~an á lIJék m eg hel yilket válasz 
la lI s7.akm á jukban, té ny legese n blz los fta 
nak -e szAm uk ra sza k mu nkllkörők el , érv é
nyesU I ~e . és milye n formábn n a szakmunkfl 
sok an)'agl ell smertl-se. T udni su re tn énk _
mo nd otUk (öb b<>n ls - mil ye n go nd okka l.
sze m léle tt el kell nekli nk ls megküzd en i. ho
gy an lehet a l okat m egold anI. A J6 pé ldák,
ke zdeménYt'Zesek , mód szerek bemu tatása

rnet v enn ék a hazá nkb an ls m egval6s lt h a t6,
jól bev all kOlföldi tapasztalatokat . elj árA.so
kit t - m ond olt ák . Több juhtenyf sztésl . u a
ro m fllen)'éu lé,;i "llate l::é 5l..sé~Ogyl , leJlöt: azda 
s~gl k özös vá ll alk ozás mü kürlésér6152ó16 cik
k et várn ak .

- Ta nu lás u n ka t m egk ö nnyHené - fogal
mazta meg társai v~leményét ts Vá uid Já no.s
II . éves tan ul ó (ak ll a ta lá lkozó végén II Ma
gya r Mezőgudaság Bar á U Kör tItk ár ává vá 
lasz tott a k, s a k inek felad at a lesz Id6nként
a k ör m un k á já ról táj ékoztaini szerk esatösé
~Onke ll - . h a a szakosüo u áll a tt enyésatés t
telepe k lech no J6g lá iró l, gé pei ro l. be re ud e
úselröl közölt fo tó k olllkor-ol~kor tUII -f' OL'
k hf' bb reUle' f'f 1.5 ób rd.zol nónok, teh át még
stakmalabbak legyenek a képek .

A bará ll kör al ak u ló ütésén t etszölető ta
nárok - töb be k között Lich le nt feln Kal a li n
és Varl10 Ferenc - a r r ót bes zének. hogy né
h~n)' ta htli r&.v okla tá slm ÍlI - rnt ve t a tan 
k önvvek ela v ult a k - , a Magyar Mező

Rv..dadgot tankönyvpótl6k~n t h aszná l j ;~.k.
A lap ba n közö lt korszerű termelés i eííara sc 
xat . m6dsz ereke l az okta tók az elméle ti és
Je,.va korlali elóa da sok an yag ába m indig be 
e ptli k . II ci kk e kr e fe lh'v jflk a la nulók UgyeI 
m éI. Ebh en II 5:zakmunk~sképzó In téze tben
~yakorlatlá vá ll , h ogy az egy es t nntá'r~yak

h07- kapcsotöd é sza kcIkkek et (pé ldá ul a
szarvasmarha - te ny észtés idő szer ű k érd éset
\'(>1 , a tRk ar m á nyoúsl tec h nol ógiák ka l , al.
üee m - és mc nkasaerveeésset öss zefü ggö frA
,"oko l) a7. ó rá kr a való felk észül és i időben ta 
nu lmá nyo zzák, elemzIk a tan u t ék. s ike res
bes z ám ol ás es e t éri Ju talmuk - a z ad ot t
tan tár gy bó l egy -egy jeles os zté tyaa t - sem
marad el. Ez m inden képpen arra ösz tö n zi
öket , h ogy m inél több. a tanlá rgyhol . a témá
i07. kapcsol ód ó sUlk(lll:kel ol va .u an"lI: el.

F.lism eróc n szó lt a k arról. hoSt)' e~y-('~y

termel!!'sl (olyam" l bem u ta lásakor közülj Uk
rt tl'~hno l ó~ ia ~azrl a sll~ossáJt I öMze ru ~Jtés (' lI ,

és (' .etv ~rt elmüen h aS7.nosnak tnrl jflk a7.oknt
az in( ormaC'l ókat. a me l)'eke l la pu nk mell ék 
lele be n közrea d u nk .

A g,yoma l Me:r.ógazd asl'lgl Sz.amu nkilské p 
7.Ó Inl~('t ok tatói ~ ta nul 6 olya n ke r és ek 
kel fo rd u ll a k szer keszl ósegUnkhöz, amely ek
fe lt éll enül scgitenék az oktató-nevelő mun
ka hatékonysá gá na k foko zásá t. a ja vas la tok
rea ll z.álflsa hozzAj á rulna a sz.akm a l Ismere 
lek tovj bb l bővíté séhez . Az ln lélmé' nv sUlk
jell egén ek megfelcl6en kért ék. h ogy m éo
több laka r món vozósl kérd rsról .szólj u nk ,
haszn cs Il' n ne , ha löb b Irás elemezné é pp en
a lZo r vasma rho ·tenllés'dési proorammol
6sszelüJ:2és be n a , I '·'f!gtl ógaz dd lkod d s kor
sz er ü módszereit . - A sUlk okt a l6k . de a
1O'akorló mezö~azdá szok l s b lzony fu·a ö röm -

A szak lap lan könyvpóll ó is

Az ételmtsee r- és (aga roasár n a k okl at ás l
inlhmloyel ködit a Irforo.al Mnóraub..'lágl
S u. km u nká skf p2ö Jnlfutbt'n bo - ahol Al
la Ut'ny~nt6. kld lla Uenyé.5dö és ba rom fl 
hús- ft' ld ol r:oz.6 su.kmunkásoll:at Upeznek 
m ega lak ulI " Man.r MnlÍCa1d ash Bar áti
Kör.

IGyoma, Mezóga zd aság i Szak munkás képzó Intéze t I

A " Baráti Kör
a leendő szakmunkások fóruma
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Mezőgazdasági Tanulók
Nemzetközi Sportversenye

Megjelent a "Gyomaendrődi sporttalálkozó 191" újságban

Irány Európa!

- A gyomaendrődi Bethlen Gábor MezőgazdaságiSzakközép- és Szak
munkásképző Iskola immáron hatodik alkalommal adott otthont a
mezőgazdasági tanulók nemzetközi sporttal álkoz ójának. A versenyek
történetében ez a mostani verseny a tizenkilencedik volt. Gyoma
endrődön 8 iskola 240 tanulója versenyzett. A sorozat 1973-ban
kezdődött és sokat köszönhetünk Plavecz Jánosnak, a MEDOSZ Békés
megyei bizottsága titkárának, aki a támogatók között az első volt.
Örülünk, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzetétőlfüggetlenül az
országos, a megyei, és a helyi szervek gazdálkodó egységek és vál
lalkozók megértették, hogy ennek a versenysorozatnak folytatódnia
kell, ez a sporttalálkozó szerves része az ifjúságnevelésnek - mondta
Gubucz József, a szervezö bizottság titkára .

- Ezek a találkozók jó eszközei az iskolák közti kapcsolattartásnak és
nemcsak sportszakmai téren. Egyben segíti a szomszédos országok
népeinek barátságát, és bízunk abban is, hogy ezzel, ha közvetetten is,
de hozzájárulunk az Európához való közeledéshez . A versenynek most
is baráti sporttalálkozó jellege volt, ám a versenyt a tanulók komolyan
vették. Ezt a sportágakon belüli események is jelezték. Az esős időjárás

ellenére minden versenyszámot megrendeztünk. A résztvevő iskolák
megegyeztek abban, hogy minden tavasszal Magyarországon, s min
den ősszel külföldön mérik össze erejüket - mondta végül Gubucz
József.
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Farmemak lenni
Magyarságunk történelme szorosan
öss:ekapcsolódik a földműveléssel és
szinte nem volt olyan sorsfodrulá,
amely során ne éppen ez az ágazat húzta
volna ki az országot a gazdasági kátyú
ból. Az újfajta földosztás. a vagyonne
vesítés és a kárpótlás ma ismét lehetőséget nyújt arra.
hogyajogosan visszakapoltföldeken meginduljon a ma
gángazdálkodás.

Amfarmemak lenni nem egyszerudolog. Egyrészt már a
régi termelési eszközökkel. lovontatta ekével és kiskaszával
nem lehet eleget tenni a magas piaci követelményeknek.
Másrészt, aföldvisswigényloKjelentősrésze idős. megtört
ember. Ha valaki gazdálkodni tud, annak rendelkeznie kelJ
megfeleidanyagi háttérrel és újfajta mezdgazdasági isme
retekkel. Olyanokkal. mint például korszerűmezdgazdas á
gi gépek ismerete. növényvédelmi tudnivalók. vegyszeris
meret, vállalkozásszervezés, Ezeket mind egységesen ok
tatja Gyomán is a Bethlen Mezdgazdasági Szakkiizépisko
la. Orömmel lehet tapasztalni. hogy az újföldtulajdonosok
belátják. a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni.
Nagyon sok idős ember és még több .. a kűzéposzt átyhoz

tartozófarmerjelöltjelentkezeu és jár az idősek körében jól
csengőezűst- és aranykalászos mezdgazdasági tanfolya
mokra. Korábban ezek nyűjtottakszervezett keretet a nö
vénytermesztés és állattartás titkaiban eligazodni szándé
kozáknak.

F'armernak lenni nehé. de szép vállalkozás. S aki komo
lyan gondolja. az valászinű, hogy a magas aranykorona-
értékűbékésiföldeken sikeresen próbálkozhat. . ,

D J '
\~(f fú~
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PEKÁR

A lel epl álogalá s Ide/ én született e z a két
ke csk egida

lelepe t ö tven hekt ár földde l, ahol hetente 20
25 tan uló végzigyakorlatát .

A házigazdákmeg isrnutau ák a v áros hatá
ráb an található gyakorlati telepet , ahol a kecs
két ől a szamárig nunden álla tfaj megtal álható.
Elrnondou ák, hogy szerotnék az egyes állatfaj
rakat rninél nagyobb számban összegyűjreni ,

dc ezt gazdas ágossági okok miatl nem tehetik
meg. A telep nek hos szú
tavon önfenntart ónak kell
lennie, .hiszen mind keve
sebb a támogatás.

Cigája tenyészet üket
sem tudják nagy létszá
mon fenntart ani. mivel
nincs kereslet az egyéb
ként igen finom hús iránt.
A barcmfiak közü l a ma
gyar parlagi fajt ákat te
nyésztik, ebben üzletet is
lát nak. Komoly terveik
vannak a fácán törzstar
t ással. ami több, mint 3

baromfitenyészt és. Szerel
nének nyara nta 30·40 diá -
kot vad ásztársaságo khoz
gyak orlatra kül deni.

A vend egek jó érzéssel vették tu domásul,
hogy minden ű t t rend és tiszta s ág uralkodik,
az állatok ápoltak , egészségesek. A mu nká t
v égz ő diáko k fegyelmezett en do lgo zna k.
Talán sajá t gnzdaságu k is lesz egy kor , a hol
has onl ó rend és tisztaság ura lko dik majd.

Gyomaendrődi

diákgazdák

~

A gyomaend,ödl Iskola , égi épülete

ságban vé gbemen ő vál tozásokat kö vet ni, hi
szen a gazdálkodás eredményességét elsősor

ba n a szak értelem hat ár ozza meg . A nagy
üzemi állat tart ó telepe k felszámolása miatt
so k helyről kiszo ru lta k, így a gyakor lati okta
tás t maguknak kell meg oldani. A helyi ön
ko rmányzat hétmillió fo rint os tá mogatásával
megvásároltak egy 13 millió forinlos Mavad-

D A rendszerváltás nemcsak a mez őgaz- po

daságo t ho zta a kényszer ű átalakulás
gyötrelmes helyzetébe, de az agr árprofilú
iskolákat is. Már nemcsak nagyüzemiagrár
mérnökökre és egy termelési folyamatot is
merő szakmunkásokra lesz szükség, hanem
gazdálkodókra . A vá ltás nehézségeivel k űsz
kö dik a gyomaend r ő d i Bethlen Gábor Me
zögazdasági Szakk özépiskola es Szakmun
k ásk épz ő is. A közelmúltba n tarto tt sza k
ma i értekezletükön azonban kider ült , hogy
már tudj á k mit akarnak.

Am in t Gubucz Jó zsef igazga tó és munka
tá rsa i be számolóiból megtudha ttuk , a z isko
lá ról egy szakma i elemzé st kér lek . Mindez
önb izalmat sej tet, hiszen tud tá k : ta kar gatni
való hiányosságaik nincsenek, amit pedig az
ország legjobb szakta nár a i megfogn a k álla
pi ta ni, csak a fejlödésüket sze lgál hatja.

Az iskola 339 tan ulóját 29 ta ná r és 35 tech
nológu s ok ta tja . Igyekeznek a rn ez őgazda-



Bethlen gróf: "Jó irányba halad
ez a város"

~

BETHLEN-EXPO
Dr. gróf Bethlen István (MDF) országgyűlési képviselő nyitotta meg a

gyomaendrődi mezőgazdasági iskola által.rendezett Bethlen-Expöt, amelyen
gyomaendrődiés környékbeli cégek mutatták be tennékeiket Az október 21-én
délután 3 órakor rendezett megnyitón Bethlen István a következöket mondta:

"Hölgyeim és Uraim! Számomra nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy
meghívást kaptam a Bethlen-Expo megnyitás ára. Már negyedik alkalommal
járok itt Gyomaertdródön, illetve Gyomán. Minden alkalommal örömmeljövök,
hiszen gyönyörű a táj, a Körös ök völgye, s az az érzésem, hogy nagyon jó
irányban halad ez a város, jóllehet az ország és ez a környék is nagy nehézsé
gekkel küzd. Szüks ég van az ilyen kezdeményezésekre és ezért örültem, hogy
e kiállítás megnyitójára hívtale

Nem túlzás , ha azt mondom, hogy gazdaságilag hasonló ma a helyzet mint
Erdélyben volt, amikor Bethlen Gábort megválasztották fejedelemmé. Erdély
igen rossz politikai, kulturális, de elsősorban gazdasági körűlmények között élt
akkor. És a fejedelem rövid idő alatt a kulturát, a közoktatást, mint minden
fejlődés alapját felvirágoztatta Ezt követőenErdély gazdaságát lendítette fel.

Örömmel hallom, hogy itt milyen jelentős cégek állítjék ki termékeiket
Perszen nem nagyságukra nézve jelentősek,hanem abból a szempontból, hogy
milyen fontos munkát végeznek itt a városban, a megyében és az országban.
Bethlen Gábor nemcsak Erdély nyersanyagait aknázta ki, hanem nagy súlyt
helyezett a kereskedelemre is. Gyomaendrőd fekvése ebből a szempontból
annyira kitűnő, hogy a kereskedelem itt isjelentős szerepet j átszhatna. Bethlen
Gábor fejedelem hangsúlyozta mezőgazdaságfontosságát, s mondhatom, hogy
a harmadik évezred küszöbén Magyarországon továbbra is a mezőgazdaság lesz
a húzóágazat

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm önöknek azt, amit vállalkozó szerepükkel,
munkájukkal Gyomaendrőd,a környék és az ország felvirágoztatásáért tesznek.
Köszönöm mindazoknak, akik a Bethlen mezőgazdaságiiskolában tanítanak,
az áldozatos munk ájukat, tudva milyen nebézmapedagógusnak lenni ... Egyben
biztosíthatom önöket arról, hogy az 1996-os Expón az önök városának. .
Gyomaendrődnek is helye van" - mondta végül Bethlen István, majd a
vendégekkel, s az érdeklődökkelegyütt megtekintette a kiállítást.





Irány Dánia!

A Földm űvel és ügyi Minisztérium felhívására dán ösztöndíjjal augusz
tus 29-én 16 hónapos gyakornoki képzésre utazott a Bethlen Gábor
mezőgazdaságiiskola két végzős, érettségizett diákja : Kun Béla és Papp
Imre.

A két fiatalember egy évig egy család i állattartó farmori dolgozik, s a
munka ideje alatt gyakornoki fizetést kapnak. Ezt követően négy
hónapig elméleti képzésben vesznek részt egy dániai mezőgazdasági
iskolában .

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele volt az alapfokú angol nyelv
tudás, a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány, az érettségi és a
szakmai végzettség. A 16 hónap alatt három alkalommal utazhatnak
haza, összesen öt hét szabadságra. A kint kapott gyakornoki fizetésből

kell fedezniük a haza- és a visszautazás költségeit, valamint négyhavi
elméleti oktatásuk díját is .

A 16 hónap alatt a két fiatalember a szakmai munkán túl megis
merkedik a dán gazdaság jellemzőivel,a dán életformával és emellett
elsajátíthatják az angol és a dán nyelvet is. Hazat érve mindketten saját
családi gazdaságukban kamatoztathatj ák a megszerzett tudást.

OMÉK OKLEVÉL

A Gödöllőn megrendezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Ki állit áson elismerő oklevéllel tiintett ék ki a kiállításon részt vevő Bethlen
Gábor Mezőga zdasági Szakközépiskolát a szakmai és gyakorlati oktatásban
országosan kiemelkedő eredményeiért. Az oklcuclei Gubucz József, az iskola
igazgatója vette át szepiember 2-án a Földm(ívelésiigyi Minis ztérium
helyettes államtitkfÍrától.

(Megjelent a Szó-Beszéd 1996. szeptemberi számában)
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Erdélyi és kárpátaljai diákok
a Bethlenben

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközépiskola az 1996-97-es tan
évre 55 erdélyi és kárpátaljai magyar diákot iskolázott be .

Gubucz Józse!az iskola igazgatója elmondta, ho gy Ma gyarországon a
demográfiai hullám következtében évről év re kevesebb a középiskolás
korú gyerek. Ez annál is inkább sú jtja a köz épiskol ákat, főleg a sza k
képző iskol ákat, mivel az állami támogatás diáklétszám után jár .
Magyarán, ha kevesebb a diák, kevesebb pénzt kap az iskola.

- Az érem másik oldala, hogy Ukrajnában és Romániában a szakmai
képzés alacsonyabb színvonalú , mint Magyarországon, ráadásul kevés
helyen folyik magyar nyelven. E két tényező indította iskolánkat arra,
hogy külföldről fogadjuk magyar ga zdák gyerme ke it, akik a Gyoma
endrődön elsajátított elméleti tudásukat és gyakorlati tapasztalataikat
odahaza felhasználva fejleszthetik saját gazdaságukat, ese tleg köny
nyebben juthatnak - e tudás birtokában - munkához - mondta Gubucz
József.

A tanulók tartózkodási engedélyét és orvosi vi zsgálatát az illetékes
hatóságok méltányossági alapon biztosítják. Ennek alapján magyar
állampolgárnak min ős ülnek, így jár utánuk az állami támogatás, amely
azonban csak a hétközi ellátásukat fedezi .

- Tekintettel ar ra, hogy ezek a tanulóink a tan év során csupán három
alkalommal utaznak haza, az év nagy részében meg kell oldani hétvégi
ellátásukat és felügyeletüket. Ezentúl az általuk használt tankönyveket
is biztosítjuk számukra. E plusz költségek fedezetét a Bethlen Ala
p ítvány próbálja előteremteni különböző pályázati és alap ítványi p én
zekből- tájékoztatta a Szó-Beszédet Gubucz József, iga zgató.

H.E.

(Megjelent a Szo-Besz éd 1996. szeptemberi számában)
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4 GYOMAENDRŐDI HíRADÓ

Hagyományos értékek
1996. SZEPTEMBER

Akövetkező hírek szorosan kötőd·

nek a Gyomaendrődi Bethlen Gá·
bor Mezőgazdasági Szakközép· és
Szakmunkásképző Iskolához.

Anyár folyamán két j el entős rendez
vénytbonyolítottak le. Mind a kettő im
már hagyományos.ABethlen Alapítvány
III. Nemzetközi ~I űvészl :íb or:íban jú li
us 22. augusztus 3. közott részt vett al
kot6k: Ausztriáb61 Roman Buder, Egidi
us Golob,Franz Heis, prof. Eva'Mazuc
co, Carla Suparn ova. Bulgáriáb61 Angel
Gadjev, Kosztadinov, Oimiter Christov.
lzraelb ől Ivan Jacob Steinberger. AVaj-

Dr.KisZal/án kósio!...

das é gből Németh Lászl6. Romániéból
Bak6 Klára, Balogh István, Bardi Nata
lia, Ferencz Károly, HoreaHorhat.Imets
László, Orbán Endre László. Szlovákiá
b61 AJena Kova/ikova. Magyarorsz.\gról
Diöszeginé Biró Ilona, Erdélyi Gábor,
Görög Béla, Hevesi Nagy Anikó, Honti
Antal, Horváth Gábor, I{ántor János,
KorcsokZoltán,NagynéVeres Róza, Pa
taj Pál dr., Tróján Marian Jozel, Várko
nyi János, ZajáczTamás.
Műveiket a VitaAgricolae rnezögazda

sági kiállItásonláthatták az é rdeklőd ök,

Közel40 tárnogatöjárult hozzá idén
~ tábor létrejöttéhez.Atáborvezeh'l Csu
u Györgynek és a zsúrinek az a határo
zott véleménye alakult ki, hogy egyre
..fnvonalasabb az itt szlllető ' múvek

szakmai értéke, és egyre inkább rangot
jelent a részvétel. Ezért megteheti a
szakmai vezetöség, az Alapitvány azt,
hogyezután válogata jele n t kezők közül.
Akinem felel meg a három év tapaszta
latai után kialakult elvárásoknak. azok
helyett másokat hivnak meg. Azidei év
érdekességevoll, hogy lestökön és gra
fikusokon kívül két faszobrász is részt
vett, valamint két bórb ől készült kép is
született. Gubucz J6zsef, a Bethlen is
kola igazgat6ja a rn űv é sz táb or támoga
t6i köréről elmondta, hogy tagiainak
száma nem b őv ült . Amennyiben ez Igy
marad, akkor féló, hogyegyre nehezebb
feladatotés több gondot jelent majd a

következő rnűv észtáhor megrendezésé
ben az anyagi szűkösség.

AViiaAgricolae '96 nevürnezögazda
sági, ipari kiálHtás ésvásár a Bethlen Gá
bor Mezőgazdaság i Iskola, a gyomaend
rlidiBethlen Alapítványés a Gazdakörök
Békés MegyeiSzövets égének idei ren
dezvényevoll.

AVárosiSportcsarnokban augusztus
18--20-a közötti kiálHtás'és vásár 37 ki
állít6t mcsgatott meg.Amegnyitóralát
ványoslovasfogatokkal érkeztek a ven
dégek,köztükdr.Kis Zóltán, a Földmű
velésügyi Minisztérium Államtitkára,
Pelcslnszki Boleszláv, a Békés Megyei
Közgyűlés alelnöke...

Akapcsolódóf6rumokon,szakelöadaso
kon legtöbbször a mezőgazdaságot érintő
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Gubucz József iskolaigazgató

problémákról, helyigondokról, ezek meg
, oldásának l ehetősége i rő l (olyt a sz6.

Pelcsinszki Boleszláv (SZDS2) beszélt
példáularr61 is, hogy nyugodt termelési
feltételeket kellene biztosltani a paraszt
embernek.Nem úgy, mint eddig,hogykí
sérletezéstárgyaivoltak.Azl kelleneelér
ni, hogye lőször nekik menjen j61a dol
guk, ezmagával hozhatna a többiszeklor
gyarapodásátis. Azelmúlt i dőkben a leg
többágazatátéltea többlettermelésprob
lémáját, mert az ernberek nem tudják,
hogymit és mikor érdemes termelni, Az
ismeretlenésgyakranrnegbfzhatatlan ér
t ékesttési vállalkozások is ijesztgették a
terrnelöket. Akamara hatásköre is csök
kent.AzEU-ravaló tekintettel isazállan
d6 rnegszorítésckellent ételezésérejob
bantámogatn! kellenea mez őgazdaságot,

Dr./(is Zoltán (SZDSZ) F~I -államtit:

kár hangsúlyozta, hogy a piac szabályo
zása már nem állami teladat.

Ezt át kellvállalni például az érdekvé
delemnek vagyolyan szervnek, amelyik
ezzel foglalkozi«. Ebben az ágazatban
egyébként - véleménye szerint - a meg
bfzhatóság sajnos nem elterjedt.;

~l.g fognakváltozni a mezögazdaság
ban a termelöl és a vállalkozás! reItéte
lek. 1997-tlil csak az vállalkozhat, aki
nek termelői ígaaolványa van. Termelé
si napl6t kell vezetni és számlákkal bi
zonyítania kereskedelmimozzanatokat.
Eddig csak 11(1) olyan mezögaedaségi
kistermelő volt (vanl. aki ad6t Iizetett..

Azadözás feltételei is megváltoznak.
(Erról pontosan írtak a napilapok.) Be
vezetik az átalányadözés! vagya tételes
elszámolésú adózást a termelök között
is. Ezzel elszeretnék érni, hogysenki ne
bújhasson ki a közterhek fizetése a/ól...
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)lN7. Június HíREK

HíRÜNK A VILÁGBAN

II

KlÍJzeKhy Elent éraz ukrajn ai Kárpát i lga; SZ"FÍJzerkesZllije m ájus kiizepéll Gyo mae ndr/id ön járt. Tapasz 
tututairál, é//IIéllyeirő/ cikkel inlapj ába. Ezt az irást adjuk kiir re.

Békésben szeptembertól ukránt is tanulnak
Az igazit t rucuvall va alig érkeztem a címct leírni, ujjaim
rnárls megtorpantak 'IZ írógép bíltent y úzet én. Lehetugyan 
is. h tl~Y ez a csendes és tclszet cJs kisv áros sokak számára nem
is olyan ismeretl en . Az , ak i tudja, hul tal álhat óa Kner Izidor
álta l IXX2·hen alapított és vil ágh írre szert lett Kner Nyom
d a, KÖ7.é p·E uró pa egyetlen nyomdarnúzeuma, legnagyobb
muturker ékpár-rnúzeuma, melyik településen van Magyar
ors7.:1~ e~ik legj obb . ha nem a legjobb . mezógazdasági
szakk özéplsknláju, már sej ti is, hol járunk,

NIlS, igen,;1 Hármas-Körös ötetésében CI terillŐ Gyemán j áruIlk,
Illúg pontosabbun, ;IZ 1 98~ -J S egyesülés urán Gyornaendródöu. A
Békés mcgyel kisváros ucrn csupau a bevezetoben cmlneu kultu
rális értékcivclbüszk élkedhet. Ter mészet isz épségc, értékes gyógy
viz ei , tcrm~ lfürulÍi ugyancsak megállják az összehasonlítást.

• Ali szla k(lm)'c/CI. al elhelyezkedés. a magils szlnnr mcz6gaz
das{lgi tennelés valóhallaz cross égetuk közé tartozik - állapítja meg
uz it.hlki l/.i v.Has·/.thokoll most tavassznl polgármcsterre lett dr.
tut vidbnre . -EIIJlck ellenére , sajnos, nem bctogadö, hanem kiho
l·Si\! () város vagyunk.

Szavai! ;1 statiszlikai adatok is uláránmsztják. Az egyik kézilexi
kon szerint G)'om;! lakoss,1ga már a "l ü -cs évekbenmegk özcl ucuc
;1 12 ezret. A 14 évvel czclöui cgycsüéskor :l lakosság sd ma 18
ezer körül mozgou. MMa viszont t.:sup:'ln 16 és fél ezren élnek a
kixvároxbun. Az okuk általáuoxak: csökken a uépszaporulat. s a 17
százalékos rnunkau él].., i\iség, il vállalatok bezűn kapui is ink ább
1:IS/.f1aJl;1k . miut vonzanak.

- A k iut~U az id~gcnforga'om fclfultalás:'!ban lálllá.rn-osztja meg
terveil Dávid Imre. - Már most igen aklÍ\' hcJga-llamand kalX'soJal
lal rcm.h:lkcLüllk. TCrvCl.lilk egy gyóg )'szálló rcléprt~sé l is, mcly
millleg.y150 cmhcrnck nYlíjlana hizto s mcgélhctésl.

A v;'IfOScg)'ik hüszkesCgc. il KIIl':r Nyomda úg)' tlinik :'Ilvészel le
;l relll.lszer\':'lll,\s viharait. A Homvl.: Emóíljs.\gfró-mindcncs kollé
ga :'Iha j szcrkCS7.lCll v:'lrosihavilap, il Szó-Beszéd beszámol arról,
lI 11gY:1 v;\1I.1LH:'Irbevúlclc 820 millió rorinl volt il múli ~vhcn. Papp
/.aj (),fi\'l'i'_é rig;ugilló (Ig)' vCIi, a z~n sikeriilt meg6rizni ..l t\\hh mim
100éves nyomt.l a tekinl~l)'ét , mcn lJat:\rit..l6rc és polllosan készflik
CI il megrendelt termékcke t. A partnerek pedig ~ I.t a magat<lrt;ist a
l1)'omLlaiparhan is lIles..'izemenók.igértCkd ni l\IL1ják.

Mcssze a meg)'c h at~railt kfvUlre rcpfti G)'omacndród hfrnevét a
hel),i Belhlcn G.1bl)rMcz6gazdas.\g.iS7.ak nll ll1 k~hképz6 ~s Szakkö
I.épiskola. Magyarország legjohhjai között lal1j:'!kszámon. amit az
is ,,1 ;\I'\II1 'ISi'.I. hog)' az országos Y, Guha S,\mJor tallulm:1nyi verse
nyeli21uUlilllézméll)' ki.\zÖtl vívták ki u els6 hcl)'ct, s vihették haza
il válH.Jnrserlcgl't.

- Ez évhcn méhatju K 75. CVforduh~j;\t annak, hogy Gyomáll
heinduH CI Illczögazuasági szakképzés - kalauzo l Cu/mez.Józ.se!
Igazgató. - A növendékck állill elért eredmények, azt hiszcm, jól
példázzák, hogy egyrészt hüek vagyunk a hagyomán)'okhol, más
részt killitll) a tan .\r -d i.\k viszoJl)' is.

A lanilltézc! végz6scinck, tudom meg, t.: sak e lv~tvc valluak elhe
lyczkeLlési gondjaik. Az c rős lanM; kar mellett köszi}nllcló mindcz
il sokoldalú tanrendnek, a jól kíépflclt 3\1yagi -műszaki-ok latói há
zisnak. Az iHtöltött évek alat! í1 diákok sokoldalúan képzett g~z

uákká v,\III<lk: neln t.: supán 3Zállaltenyésltés és a l1ö\'énytermcSllés
(sfnj,lt-bfnját saj,\úljAkcl. dc sZ:\Jllftógépes alapismeretekre, v;lIIal
km.hi iSlI1ert:lerc is sz~rt teslll~k ~:) megszercd lclik ól traktorvezc
(lii jűgusfL Váll)' l is. Gyakurlat (eSZi ;l mCSICfl, rg)' ncm vélellen.hogy
GlIhua Jtl7_licfis ól két, töhh mini 30 hekl.\ron c!lcrül6 langiu di1si\g
ra a leghllszkébb. A tanulók egy·kél hétre költöznek ki a v:\ws
halárábo. s fellIliIlek irányítAsamellell lAtjAk el a példás rendbenél6
hirk!ika(. lovakat. szamarakat, haromfil és fádnokal.

Az igazg.nö arra hiZlal, tmogassnk ki a langazJaságokha, ame
lyckbc il legut óbbi évek alatt töhb mint 100milli ö torintet ruháztuk
he, Márcsak azért is I1Il:g tcSZ~l1\, men megtudom. aznap kárpálal illi
gyerekek telügyelik a j ösz.igok.u. Merthugy tavalytól 17 k.irpátul
jai gyerek - 15 li (1és 2 l ány- és 7 xzékclyföldi legényke is nz iskola
növend ékéuck munuhatja rnagru ,

- Két ok nuau dülltöui1l1k amel len. hogy határon túli gyerekek
képzését is vállaljuk . (}szinte leszek: azegyik ok, hog)' országszerte
egyre kevesebb a gyerek, Cs annak az iskolának, mcly fenn ab r
maradII i létszámot kell predukálnia - elevenül tel a történeteket
Gubucz J ózsef. - Vall uzonbanegy másik, nemkevésbényomósnk
is. Szllárd 1l1 t.":gg.ytizót.lé sclll, hogy nem akkor teszünkJÚL il határun
túli magyarokkal, ha pénzjuuatunk ki nekik - annak tele el scm jut
hozzájuk -, hanern akkor, ha tud(ISI (eszünk a fejükbe. Magyarcr
sdg mcz ógnzdnságu vil úgh ínl , így mindcu felt étel ado tt ahhoz.
hogy szakmailag jó l tclkészillt. gnudnlkudni tudó embereket ho
csássunk ki néhány év múlt;\ll.

A gyerekek beilleszked ése. tudom Illeg <17. egy ik nevckűril . vi ~

sLO llylag zökkclHímelll~s volt . Tanulmányi ne héz ségek visz ont
eíotontuttak és fl'ileg elméleti stkon, dc - tübh tanár által is hangoz
tatolt - páratlan szorgatmuk rendre átscgÍli 6kCIa nehézségeken .
Má r-már SZÓUSSi\ V{IIt , mondja .11..igil Zg.I1Ó. hog)' h.. kárp átalja ink
vannak. gyakorlaton" tangazda s..\ghan, akkor nil komo lyabb haj
nem tordulhat cld, Sokaunond ó lény az. is. hog)' az ízsnyérci TÚlh
Ge:« és il derecui Otlkos lstvűn neve és ponr éja 0 11rugg az iskola
dit.:séretl;1hl;\j;ín. Miudkettcn kima~aslú eredmé nyekel ének cl a
már említett tanulmányi versenyen.

Gondolom. az ulvasók egynélllelyikéhen is felllleriil ilZ II kértJés.
amclyik a t:ik.k szer z6j ~hcll is Olt JlIows7.káh . Nevczetesen: örvcll
detcs, hogy fial:1ljaink ilyen nlallos tud ~srC\ lesznek szcrt. Ile vajnn
lesz-c keuvilk millt.le7.1 idch;lza kamatozlillni. 1J .\rOJll. ille(ve négy
év múlva Iljr;\he ludnak-c i1lcszkcuni ;.\7. ukrajnai vaI6sag.ha?

- Mi aZllll vagyunk. hogy czek a t,mulók llJa,;illlális tudá.-a szc
rezzenck - jelenti ki t!:IlAr"oZOltall az igazgat ó, - Il1gyelle~ kollégiU·
mol hizlOs(ltlllk sZ;\lllukra, hétvégén is l\npi háromszori étkezést.
Ill i .\IIjuk a tartózkodási e llgcdély és a vízum ki.i l t.~égc i t is. Arra
azollhan sc :1 lanulók, se a szill6k Ile számflsil llak, hogy segíteni
fogunk a m'!.idani kárpj tJljai végz6sökl\ek Mag)'ilfországoll mUIl
kát wlú\ni. Orájuk út.lahaza lesz sziikscg ,

A fál:álltelep körül szorgo skou ó nagypal .1diPn/J(H' ic'sL(/(:;I, és
Szabó Rwlil, a tiszilhökényi D",lics PiSlil és Kin Ga/Jit fagga
WIll. Meglepi őket . hogy hazulról é rd e k lődn e k mindellnapjaik
felol. A kérdésekre tornondalokh:t11 v.\la szolnak , Eleintc nehéz
volt. vallj ák he. dc mára tíllán (iket is /ll ~ g szokták G)'LllT1 áll és ők

is megs zok t.\k az incni körillménYt..:kcl. Hclen lllL:g al. t.":lsl) 11<1 

pokhan feladták , és haza lllclllek. Ok szcrctt1~nck a diplomáig
kitarta ni. A ludás mialt is, mcg azért is, llle rt így - h:\rmilyeJl
hihetctlcn - l)!t.:sóhh, minlha otthon l;lIlulti\k volna t\lváhb. Mára
kischh ug )'<\II , úe még m~st ís megvan il hOIl\'á~y . Amikor I.::)ak
leheti k, haza is lIul7.nak. Es - emclik fcl a fejUkct -, ha végetllek
akkor is hazalérnek.

Szcrződéses alapon második t Vl': d olg ozik a g)'oJnacndnid i Sl ~l k 

középiskoláhan egy munká...:si házaspár. A h(mapok foJ)'am;\n
míIHcgy másouik szlikivé vállak :t kárpál~t1j ai g)'crekcknek. Al
igazgató határozott clképzelé!\c, hogy Davidovü's IAsz/óIJa/.: cs
AlIgtiának kÖSzÖl1het6cn Cl. év !\zcptcmocrélól ukdn nyelVCI is
' anulnak majd a kárjlAtaljai gyerekek a Hármas-Körös partján.

Ne csak K;\rpálillja és Gyomacltdr6d keniIj ölI közdehh egYll1i\s
hoz a lauulók rév~n - vallja -. de al illl öllÖtllallulm ányi évt:k alan
il szül6101lJ és imnak vonzalai ~e lávolodj;lllak Ille!iszire a li ~lIalok ·

tól.
Kőszegb )' Ele rné!"

Kárpáli Igaz Szó (1997. májlIs 24.)
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Népfőiskola Gyomán 1945-1948 között

A helybeli kisgazdavezetők, a parasztság sorsának alakulásáért fele
l ősséget érző szervez ó egyéniségek már igen korán, 1945 októberétől

m egindították a Népfőiskola - ahogy a helybéliek nevezték, "Pa 
rasztfőiskola" - első évfolyamát. Az előadások október l-jétől m árcius
31-ig tartottak, naponta 8-tól 14-ig, a gyomai Községi Önálló Ga zdasági
N ép iskola épü letében . Ez utóbbi intézmény a parasztfiatalság épülé
sére m ár az 192G-as évektől múködőtt.

Az iskola vezetői Hegyi Balázs budapesti, illetve Nárai János deb
receni egyetem isták voltak (Joó Mihály 1984 évi adata) . Az iskola
működését a Kisgazdapárt és a Parasztszövetség támogatta. Az iskola
szerény allom ány ú könyvtárát a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium Iskol ánkívűli N épművelésiÜgyosztálya és aParasztszövetség
Népfőiskolai Könyvtára alapozta meg. A Népfőiskolával párhu
zamosan zavartalanul működött a községi gazdasági iskola, a maga
ezüst- és aranykalászos ga zdatanfolyamaival, Pajor Gyula gazdasági
tanár igaz gatósága alatt, akinek lakásán szálltak meg a Népfőiskola vi
dé ki előad ói.

ANépfőiskola fő célja volt a paraszt érdekvédelem oktatása, de ter
mészet esen előadások hangzottak el a mezőgazdasági szaktantárgyak,
a népraj z - k ülön ös tek intettel a n épm úv észet megmentése tárgyá
ban -, k épzőm űv é szet, természettudomán yok körébő!. Az előadókat a
Kisgazdapárt és a Parasztsz övetség küldte és leginkább csak az útikölt
ségüket tér ítette meg . A hallgatóktól sem mi féle hozzájárulást, tandíjat
nem szedtek . Vidéki előadó volt Nagy Tibold. s a helybeliek: Rácz Lajos
kis gazda, Gecsei Zoltán tanító, Papp Zsigmond kisgazda és kőszob

rász, illetve sokolda lú "őstehetség" m úv észember (személyének
bemutatása k ül őn teret igényeine), Kun József kisgazda, Zs . Timár
András, Pajor Gy ula. Tantárgyak voltak az általános m úvelts ég terü
letéről: matematika, történ elem, irodalom, m úv észett ört énet, a mez ő

gazdaság területéről : növén ytermesztés, állattenyésztés, talajtan, me
zőgazd asági kémia, üzemszervezéstan, szövetkezeti rendszer kiépí
tése , paraszti érde kvé de lem. Ez utóbbi mezőgazdasági tárgyakat
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legtöbbször Benesik István adta elő, aki k és őbb a debreceni Agrár
egyetem tanszékvezetőtanára, majd rektora is volt.

A Népfőiskola bevallott célja parasztvezetők képzése volt és éppen
ezért is intenzív önképzőköri munka folyt, ahol a hallgatók maguk
választottak egy-egy témát és azt kidolgozták, előadták. Mint Joó
Mih ály volt hallgató mondotta: készülni kellett a nyilvános szerep
l ésre, k özszerepl ésre, a vezetésre . Éppen ezért szónoklattant is tanul
tak. A hallgatók közül a tanárok igen jó érzékkel kiválasztottak spe
cialist ákat, hogy tudniillik "ki mire volt képes?". Az itt végzettek fel
adata lett volna a paraszti társadalom sorsának alakítása, az eszmék
ismertetése a parasztság jövőjével kapcsolatban. Azt tervezték, hogya
Parasztsz övetség - a dán szövetkezetek mint áj ára - mintegy szak
szervezetként m úkodött volna a leendő szövetkezetekbe tömörült
parasztság érdekvédelmében. Lényegében jól képzett, rátermett falu
vezetőket szerettek volna itt képezni, ahogy ezt az országban másfelé
is tették.

Azt akarta volna a Kisgazdapárt, de k ülönösen aParasztszövetség
elérni, hogy a parasztság vegye kezébe a termelés irányítását, az
élelmiszerfeldolgozást, az értékesítést, kereskedelmet és legfőképpen a
pénzügyek intézését Hitelszövetkezet alapításával s a meglévők kéz
bentart ás ával, hogy a parasztság tisztességes hitelpolitikával tudjon
élni, szúnj ön meg a felszámoló, elnyomorító bankuralom. A kommu
nista hatalomátvétel előtt már megfojtották e nemes célokat szolgálni
kívánó intézményeket. Joó Mihály volt hallgató elmondása szerint a
"jófejű", jó beszédk észségű húszesztendős körüli parasztfiataloknak
dániai tanulmányutat is szerveztek volna jár ásonk ént. egy-egy kiváló
minősítésűhallgató utazott volna. Neki már az útlevele is kézben volt,
amikor a kommunista hatalom az egészet lefúj ta .

A következőkben a gyomai Népfőiskolán feldolgozott néhány
témakört ismertetünk: Mi a művészet? , Gyermeknevelés a paraszt
családban, Több jog, több hitelesség, A termőföld képződése, szik
javítás, Milyen legyen a jó szövetkezet?, Szobrászat mint mesterség,
Művészet, amely minden nyelven beszél!

Közkézen forgott a hallgatóság körében - s mintegy szentír ásk ént
tisztelték - Illyés Gyula "Kiáltvány a parasztsághoz" s Féja Géza
.Arnagyar parasztság levele a múvelt fiatalsághoz" című kiadvány. Ez
utóbbi röpirat még a háború kitörése előtt jelenhetett meg és főleg a
parasztságból kiemelkedett tanult, ér telmiségi származású fiatal-

94



sághoz szólt volna . A röpiratot jó néh ányan írt ák alá, ezek köz ül lássuk
az okat, akik a mostani Békés megye területén voltak honosak: V.
Marton Zsigmond Kőrösladány,Fekete Imre Füzesgyarmat, ifj, Virágh
Ferenc kisbirtokos Mezőgyán, Z. Nagy Ferenc kisb. Dévaványa, Balogh
József kisb . Vésztő, Kiss Gergely kisb. Vésztő, H . Kiss Feren c kisb.
Szeghalom , Szabó Pál kisb. , író, Biharugra, Sinka István költő Vésztő,

Szathmáry Mátyás földmunkás Bucsatelep (ma Bucsa), Turbucz Feren c
földm. Vésztő, Hegyesi János útkap aró (és költő) Füzesgyarmat, Varga
Zsigmond kisb . Vésztő . És néhányan az ism ertebb "parasztvezérek
kö z ül" : N agy Ferenc kisb., Bisse (k é s őbb min isztereln ök), Veres Péter
főldrn., Író, Balmazújváros, Vör ös Vince kisb ., Bakonya (1990 után az
Országgy tílés alelnöke) .

Néhány gond olat az idézett r öpiratból. okulásul az utódoknak.
"Kedves Fiatal Barát aink! Sokáig vá rtu k, hogy a magyar fiatalság
meghallgatja a történelmi idő parancsszavát és zá r t sorokban a magyar
parasztság felé indul a magyar ... ős i lelkét és erejé t hordozó paraszt-
tömegek mellé áll, makacsul kitartottunk. nem békültünk ki 1867-
tel, s e bizalmatlanságra elsősorban a magyar középosztály maga
tartása sz olgá lta tott okot. .. .gőgös fölénnyel tekintettek a népre.
Paragrafusok közé temetkezve nem vette észre az élő, küszködő,

szenved ő, kibontakozást kereső magyar nép et. Végtelenü l hibázna k
azok, ak ik a népben csak ,nyersanyagot' látnak, akik messze a néptől

né gy fal köz ött kieszelt ter veiknek eléggé botorul m egv áltó jelen
tőséget tul ajd on ítanak. Mi nem kérünk azokból a zavaros ú j elméletek
ből és jelszavakból, melynek a nyelv e is id egen sz ámunkra . ... ezek az
új prófét ák úgy beszélnek, mintha egy másik fajta képvisel ői lennének .
S nem tudunk hinni abban az értelmiségben, amely ennek az idegen
szellemnek, ennek a szá munk ra ér thete tlen szóbeszédne k a hívője és
képvisel ője. Szenteljetek annyi figyelme t és i dőt a magyar föld hősei

nek és verítékező munkásainak. amennyit homályos célú kalando
roknak és szabadalmazott népámítóknak szenteltek."

S mint oly sok m ás minden, ez is pusztába kiáltott szó m aradt.

Cs. Szabó István

(Békés Megyei Nap 1997. aug. 19.)
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A Bethlen szobro t Tőkés Lász ló avatta fel

Harangszentelés 1993
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Az iskola jövőj éről

"Ne azon tépelődjünk töprengjünk,
amit megváltoztatni nem tudunk,
hanem keressük a boldogulás felé
vezető utat, ahol tudással,
erős akarattal és munk ával meg is tal álhatjuk ."

(Szenutnnai S ámuel)

Iskolánk és a gyomaendrődi 617. Sz. Ipari Szakmunkásképző és
Cipőipari Szakközépiskola 1997. augusztus l-jétől összevont intéz
ményként m úködik.

Az összevont intézmény neve:
BETHLEN GÁBOR MEZÖGAZDASÁGI ÉS IPARI SZAKKÉPZÖ ISKOLA.

A tárgyi feltételek javultak. A személyi feltételek kialakítása még
komoly feladatot jelent az iskolavezetés számára .

Új távlat nyílik az összevont iskola előtt: olyan OKJ-ban szereplő

szakmák tanítása, amelyre városunkban, illetve környékünkön igény
mutatkozik mind a sz ül ők, mind a gyermekek, mind pedig a termelő

üzemek, a vállalkozók részéről.

Az iskolának továbbra is figyelnie kell a működő gazdaságot, a
városban és környékén beindult fejlődési irányt, az országban végbe
menő változásokat. A nevelési és oktatási feladatok megoldása mellett
olyan gazdasági és gazdálkodási tevékenységet kell folytatni, amely
biztosítja a minőségi szakoktatás tárgyi feltételeit.

Változatlanul kiemel t feladatunk az "akkreditált iskolai rendszer ű

felsőfokú szakképzés" írásos anyagának elkészítése, annak elfogad
tatása és a képzés beindítása 1998-ban.

Ennek a képzési formának az elindítása a DATE Hódmezővásárhelyi

Főiskolai Karának és a GATE Mezőtúri Főiskolai Karának a segít
ségével és szakmai felügyeletével fog megtörténni.
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Az 1997 j98-as tanév első felében olyan pedagógiai programot kell
készítenünk, amely hosszú távra jó alapot biztosít ahhoz, hogy az
összevont iskola nevelőtestülete egységes szellemű, azonos cél érde
kében cselekvőszakmai-pedagógiai munkát tudjon végezni a rábízott
tanulók nevelése, képzése során, hogy azok lakhelyüket. szülőföld

jüket, hazájukat szerető, azt segíteni, gyarapítani tudó állampol
gárokká váljanak. Tudjanak áldozatokat is vállalni. Ne riasszák el őket
az esetleges nehézségek. Itt akarjanak boldogulni ...

Gubucz József
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Veres Péter: Én nem mehetek el innen

Én nem mehetek el innen sehova - sehova,
nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom nincs pénzes barátom,
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom,
ezeknek a sorsa az enyém, s az is marad örökre.

Nekem csak térkép a nagyvilág,
talán sohase látom Párizs, Rómát,
sohase látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket:
barnás folt marad számomra a sziklás spanyol föld,
és zöld folt marad a szibériai steppe.

Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy görög bölcs:
"adj egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot."
Én megtaláltam azt a pontot, legalábbis önmagam számára
Ez a föld az, amelyen élünk:
a sziksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok
s a tízmillió magyar, aki benne él.
Hogy szép-e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké,
nem tudom, nem is keresem:
hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük,
beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk:

mindegy ma már - egyek vagyunk vele.
Napunk k özös a többiekkel, de a mi csiráinkat is felébreszti,
a felhők elszállnak felettünk, de esőjüktől a mi füveink is nőnek:
a mások szép és gazdag földjét én hát nem irígylem.
Lábommal bokáig járok a magyar sárban,
arcomat kicserzi az éles pusztai szél,
szemeimet kicsire húzza a kemény sivatagi napfény:
gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé,
nincsen más számomra, mint emésztő töprengés, forró vágyak és
kemény akarat:
ide kell hoznunk anagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent, ami sz ép, ami jó, ami nemes és amit
érdemes.
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Ist entisztelet a szebo rava t ás alka lmából

Erdé lyi és kárpátaljai tanulóink az Országház e lőtt
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itT
II HAl l

A Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny Gyomaendrődön

A Guba S ádor országos szakmai verseny 1997. évi győztese i és felkészítő tanáraik
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Az 1996. év i XII. Országos Juh ászverseny győztes csapata,
különdíj asai és a felkészítőik

Az isko la támogatóinak egy csoportja
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A felújított Fő úti kollégium

"Elmegyek, elmegyek. ..!"
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Készült a Gyomai Kner Nyomda Rt-ben ,
a nyomda alapít ásának 115. esztende jében
Felelős vezető Papp Lajos vezérigazgat ó

~ 66/386-211


