ELŐZMÉNY
A XX. Század első évtizedeiben a magyar agrárpolitikai koncepcióban egyre fontosabb
szerep jutott a közép- és kisbirtok fejlesztésének, korszerűsítésének, elsősorban nem anyagi,
hanem szakmai hozzáértésbeli színvonalemelés szándéka tekintetében. A válság, mely
tönkretette a magyar mezőgazdaságot, arra figyelmeztetett, hogy nem szabad elhanyagolni
a magyar agrártermelés kérdését, hanem a nyugati pozitív példák felhasználásával, a
szegényparasztság földhöz, kisbirtokhoz juttatásával, az elmaradott agrárnépesség szakmai
kiművelésével meg kell teremteni az addiginál hatékonyabb, korszerűbb mezőgazdasági
fejlődés alapjait.
ISKOLATÖRTÉNET, ISKOLABEMUTATÁS
1. /1938 -1945/ Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet
Dr. Darányi Kálmán miniszterelnök, Hóman Bálint, a város országgyűlési képviselője,
Csitári G. Emil polgármester közös akarattal az agrárnépesség szakmai kiművelésére, az
első magyar király 900 éves történelmi évfordulójára időzítve megalapították iskolánkat.
Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet néven, Kapitány Géza
igazgató munkásságával 1938-ban kezdte meg a működését.
Az 1938/39 tanévkezdésre, a vasútállomás melletti szabad területen, állami és
nagyobbrészt közadományokból új iskolaépület épült. A népszerű és rangos iskola tanulói
létszáma gyorsan nőtt, de a háború, az önkéntes- és kényszersorozás gátat vetett a
fejlődésnek.
2. /1945 – 1949/ Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskola
Az 1945-46-os tanévben a Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskola novemberi
értekezletén a tanári karnak mindössze öt tagja vett részt. A diáklétszám jelentősen csökkent,
mindössze 77fő volt. A tanévet a háború miatt az új év elején be kellett fejezni. Az érettségi
december 7-10- én került megrendezésre. Az intézmény beiskolázási gondokkal küszködött,
kevés volt a jelentkező. Ennek okát egyesek külső körülményekben, mások az intézmény
hiányosságaiban látták.
Balatoni Béla tanár az iskola elé az alábbi követelményeket állította:
„Az iskola akkor jó, ha jó híre van, ha vonzó, ha közismert, ha meg vannak vele elégedve.
Ezeket a feltételeket kell megteremteni”
1949- ben Mezőgazdasági Szakgimnáziummá alakították az iskolát, amely súlyos
kudarccal végződött. Sem az iskola tanítási eszközei sem a tanulók tudásszintje és az
oktatáspolitikai irányítás sem állta a helyzet magaslatán. A kudarc ennek köszönhető.
Tömegesen hagyták el az iskolát diákok és tanárok.
3. /1950 – 1961/ Mezőgazdasági Technikum
A Központi Vezetőség februári 54. határozata feltárta az elmúlt évek hibáit, ismét előtérbe
került a szakképzés fontossága. A tanításában elsősorban a szovjet tudományos eredmények
elsajátíttatása, ismertetése dominált.
Az 1959-60-as tanév legfontosabb feladata a gyakorlati oktatás fejlesztése volt. Erre
részletes tervet dolgozott ki az iskola vezetősége: lényeges, hogy a tanulókkal meg kell
ismertetni a nagyüzemi gazdálkodás előnyeit. Ennek érdekében el kell érni, hogy a

tangazdaság termelési eredményei1965-re túlszárnyalják Hollandia termelési átlagait az
összes termelési mutatók tekintetében.
Aktuális feladatként jelölték meg:
 az iskola és az élet kapcsolatának szorosabbá tételét
 az általános és szakmai műveltség színvonalának emelését
 az oktató-nevelő munka, tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet és erkölcs
kialakítását
Új elképzelések:
 Székesfehérváron felsőfokú mezőgazdasági technikusképzésre lenne szükség,
levelező vagy nappali tagozaton
 a technikumokat felváltják a szakközépiskolák „a technikus szemüveget félretettük
és szakmunkásokat képezünk”
 a szakközépiskolai képzés állattenyésztő jellegű lenne, ami szakmunkás munkakör
betöltését tenné lehetővé.
4. /1961 -1968/

Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum; Középfokú Mezőgazdasági
Technikum

A tanulói létszám folyamatos növekedése miatt az iskola kinőtte az épületet. Ezért,
1962- ben épület cserére került sor a Vasvári Pál Gimnáziummal. Így az iskola központi
épülete az Ady Endre 17. lett. A vidéki diákok miatt a Palotai u. 17. szám alatti épületet
kollégiumnak kapta meg az iskola. Az iskola az akkor Földművelésügyi Minisztérium
fenntartásába kerül.
Oktatáspolitikai döntésalapján a Felsőfokú és Középfokú Mezőgazdasági Technikum
megszűnt a szakközépiskolai képzés került előtérbe.
5. /1968– 1978/ Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola Élelmiszeripari
Szakközépiskola és Szakmunkásképző.
1968-69-ben került át Budapestről a malomipari és sütőipari szakmunkásképzés, így a
szakképzés kétirányúvá /mezőgazdasági és élelmiszeripari/ vált.
A 70-es években az iskola fokozatosan új profilúvá vált. Megindult a szakmunkásképzés fejlesztése, ami az osztályok számának gyarapodását jelentette.
1971- ben a tanulói étszám 500 fölé emelkedett
Az Agárdi Állami Gazdaság, majd annak jogutódja, az Agárdi Mezőgazdasági
Kombinát a mezőgazdasági szakközépiskolai osztályok gyakorlati bázisává épült ki, de
emellett a Bodakajtori Állami Gazdaság és a székesfehérvári Kossuth, Vörösmarty és
Szabadélet MgTSz is gyakorlati színtér lett.
1972-től a Martonvásári malom üzemeltetését teljes egészében a diákok végezték. 1974től a régi székesfehérvári „Akóts”1 malom tanmalommá vált.
A Fejér Megyei Húsipari Vállalat és a Sütőipari Vállalat saját tanműhelyt létesített a
szakmunkástanulók számára.

6. /1978 – 1991 / Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.
1978-ban az iskola fennállásának 40. évfordulóján a Művelődésügyi Minisztérium
Vántus Károly nevét fogadta el és engedélyezte felvételét. Ebben az időszakban volt az
iskola a legismertebb és a legsikeresebb. Ebben a korszakban a nemcsak a város, hanem az
ország legjobb iskolái között emlegették.
7. /1991 – 2008/ Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése1991. februári
határozata a Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet elnevezését Szent
István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola elnevezésre változtatta.
Az 1993-94-es tanévben, az iskolában harminchét osztály működött. Ebből a
harminchétből huszonkettőben élelmiszeripari képzés folyt, a diákok 60 %-a az
élelmiszeripari szakma vagy szakmák valamelyikét tanulta. A mezőgazdasági képzés
ekkortól háttérbe szorult.
8. /2008- 2012/ Árpád Szakképző Iskola és kollégium Szent István Szakképző Iskolája
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó, TÁMOP pályázat
keretében Árpád TISZK Szakképző kialakítással összevont két szakképző iskolát, ahol a
tagintézmény a Szent István lett.
A tagintézményben megszüntették a szakközépiskolai képzéseket és …… Szakképző
Iskolája lettünk. Szakmák is megszűntek és ennek köszönhetően tanulói létszám
folyamatosan csökkent, ami a munkavállalók csökkenését is maga után vonta.
9. /2012-2013/ Klikk Árpád Szakképző Iskola És Kollégium Szent István Szakképző
Iskolája
A nyolc hónapos KLIKK-es időszak volt iskolánk legrövidebb korszaka.
10. /2013- / Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola/
Az intézmény a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került. Talán ez mentette
meg a megszűnéstől. De ez előző évek profiltisztítást érintő változások miatt, a tanulói
létszámunk tovább csökken.
A több éve nem engedélyezett érettségit adó képzések újraindítása nagyon nehézkes és
lassú folyamat. Azonban bíztató, hogy ha csak kis mértékben is, de egyre többen választják
iskolánkat.
A mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak van jövője!
A kormányzati és minisztériumi döntések igazolják, hogy Magyarországon meglehet élni és
stratégiailag kiemelten fontos a magyar agráriumban dolgozók szakmai kiművelése.
Iskolánkat ebben a szellemben alapították és a mostani a 80 évvel későbbi tanévbe is ennek
megfelelően működik!
Ma az alapítóknak, a Szent Istvánban valaha munkavállaló tanítóknak- pedagógusoknakmunkásoknak és tanulóknak tisztelgünk azért, hogy munkásságuknak köszönhetően, a külső és
belső akadályok ellenére 80 éven át fennmaradt és megőrizte szellemiségét, arculatát a Szent
István!

Minden munkatársammal őszintén remélem, hogy az elkövetkezendő évek- évfordulók
megéléséhez mi is hozzájárultunk.
A kerek évforduló és az említettek tiszteletére iskolánk programsorozatot indít. A
programokat 8 hónapon keresztül önállóan, más oktatási intézményekkel, cégekkelvállalatokkal, testvériskolákkal kívánjuk megvalósítani.
Célunk


Az iskola szellemiségének megőrzése



Kötödés kialakítása



A pályaválasztás támogatása



A pozitív tanár-diák viszony kialakítása.



A kompetenciák (anyanyelvi, szociális, együttműködési stb.) fejlesztése.



A partnerkapcsolatok ápolása.

SZEPTEMBER
A 2018/2019 tanév szeptemberi hónapjában Gója Tábor szervezésével-lebonyolításával
elkezdődött az ünnepi tanév. A különlegességet az adta, hogy még soha nem volt iskolánkban
Gója tábor.
A sikerességen felbuzdulva döntés született, hogy ezentúl minden évben megszervezzük.
OKTÓBER
Az októberi Kenyér Hete program szinte már hagyománynak számít. Ebben a
programfüzérben a kenyérhez, az étkezéshez kapcsolódóan tartunk előadásokat diákjainknak,
alap –és középfokú intézmények diákjainak (pályaorientációs naphoz kapcsolódóan), illetve
bárkinek, aki kíváncsi arra, hogy mit eszik, hogy készül és miből van. Ennek aktualitást a
változó élelmiszeripari törvények adnak. (gondoljunk a cukor- só fogyasztás, a kenyér és
típusainak tipizálása; sütemények, ételek elnevezése-alapanyaga meghatározása, húsfélék
elnevezése alapanyag meghatározása)
A mai nap ennek a Kenyér hetének a záró rendezvénye és egyben megnyitója a 80 éves
évfordulónak. Ma előadások hangzanak el a nálunk oktatott szakmákhoz kapcsolódóan és
interaktív módon, az előadáshoz kapcsolódva ki is lehet próbálni egy- egy munkafolyamatot.
NOVEMBER
- „Mindennapi kenyerünk”
A Székesfehérvári alap- és középfokú iskoláknak alkotópályázat
(vers, próza, rajz, fotó stb. nov.19-ig beküldeni a pályamunkákat, nov.23-án
eredményhirdetés)
-

Generációk találkozása
(beszélgetés korábbi diákjainkkal vendég: Shotonyai Edit, Aracsi..)

Generációk találkozása
Iskolánk 80 éves jubileumi évfordulója alkalmából programsorozatot szerveztünk
Generációk találkozása címmel. Ezeken a rendhagyó órákon lehetőséget biztosítottunk
tanulóinknak, hogy találkozhassanak olyan hajdani Szent István-os diákokkal, akiket
valamilyen különleges foglalkozás, hivatás felé sodort az élet.
Vendégünk volt Aracsi Norbert filmrendező, Tornyai Gábor atya plébános, Németh
Gábor rádiós műsorvezető, Sohonyai Edit író, valamint Majoros Arnold néptáncpedagógus. A
jó hangulatú beszélgetéseken a hallgatóság ízelítőt kapott a hajdani iskolai életből, vendégeink
felelevenítettek egy-egy kedves, vicces, vagy éppen tanulságos sztorit, amely emlékezetessé
tette számukra a Szent Istvánban töltött esztendőket.
Miklós Gábor
A sajtóban:

Aracsi Norbert
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/aracsi-norbert-filmrendezo-visszatert-egykoriiskolajaba-a-szent-istvan-szakgimnaziumba-2683969/

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ora-a-filmrendezovel-a-szent-istvankozepiskolaban-adott-elo-aracsi-norbert-2669236/
Tornyai Gábor
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/diakelmenyeirol-meselt-tornyai-gabor-atya-aszent-istvan-kozepiskolaban-2741707/

Sohonyai Edit
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/one-woman-show-sohonyai-edit-adott-elo-afehervari-szakgimnazium-diakjainak-2832259/

Majoros Arnold
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/majoros-andor-idovel-letert-az-agrar-vonalrol2887732/

-

Tanulói- Szülői munkák kiállítása
(hobbi- vagy magas szintű tevékenység alkotás bemutatása)

DECEMBER
-

Szent István süteménypályázat (torta, szelet, dénár)
(ez a termék mindig kapható és megjelenése, íze kapcsolódik az iskolához)

-

Karácsonyi vásár, ajándékgyűjtés támogatásként átadjuk
(DÖK szervezésében valósul meg)

-

MUNKAVÁLLALÓI ÜNNEP
(Nyugdíjas kollégák meghívása és közös ünneplés )

JANUÁR
-

Szent István vetélkedő középiskolásoknak
(történelem témában)

-

Tanáraink bemutatkozása

-

Generációk találkozása (beszélgetés korábbi diákjainkkal)

FEBRUÁR
-

Generációk találkozása (beszélgetés korábbi diákjainkkal)

- Pék és édesipari termékgyártó OSZKTV
(az elméletnek az iskola főépülete, gyakorlatnak a palotai úti sütőüzem ad helyt)
-

Prózaíró pályázat – „Karcolatok az iskola életéből”
(SzI alapítvány)

MÁRCIUS
-

Kortárs vagy megyei illetőségű költők versmondó verseny szakgimnázium és
szakközépiskola

-

Szent István Kupa (fiú, lány) városi labdarúgó torna
(résztvevői az intézmény tanulói megkötés nélkül)

-

Prózaíró pályázat – Az iskola története; Öregdiákok emlékei
(Szent István Alapítvány szervezi,- rendezi)

-

Sportnap, labdás játékok, 8x52= 4.160m váltófutás (80 főnek)

(testvériskolák bevonásával)

ÁPRILIS Záróünnepség

Székesfehérvár, 2018. október.18.
Barna József
Igazgató

