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„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövıhöz” (Vörösmarty Mihály) 

 
 
 
 

1. Bevezetés 
 
 

Idısebb emberekkel, korábbi, neves kollégákkal történt beszélgetéseim során arra a 

megállapításra jutottam, hogy nem elég egyes részleteket megtudni az elmúlt idıszak-

okról, hanem amennyiben lehetséges minél részletesebben meg kell ismernünk a múl-

tunkat, beleértve ebbe az épületek és intézmények legrészletesebb történetét is, mert 

csak a múlt és esetleges hibáinak megismerése adhat lehetıséget a jelen és még inkább 

a jövı lehetıségeinek legjobb, legeredményesebb kihasználására. Ha ismerjük múltunk 

minden részletét, akkor feltehetıen nem fogjuk ismételten elkövetni ugyanazokat a hi-

bákat.  

Mint, minden mőszaki végzettségő ember – eddigi tapasztalataim szerint – hajlamot 

illetve késztetést érez a dolgok rendszerezésére. Csak akkor érzik jól magukat, ha min-

den rendben van körülöttük.  Jómagam is ebbe a kategóriába tartozónak érzem magam. 

Fenti indokok késztetettek arra, hogy szakdolgozatomnak a „Szent István Mezıgaz-

dasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola története” címet válasszam. 
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A kezdetek 

 

2. Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet. 

/1938 -1945/ 

 

„Mezıgazdasági tanintézetünk ez elsı magyar király 900 éves történelmi évforduló-

ján – kedves székhelyén – Székesfehérváron nyílt meg és ennek emlékére kitüntetés-

képpen címében büszkén viselheti Szent Istvánnak, az európai magyar történelem elsı 

és legnagyobb mezıgazdájának, mint védınek, oltalmazónak halhatatlan nevét 

Adja a magyarok istene, hogy tanintézetünk mőködése során a szentistváni magyar 

szellemben sok jó magyar gazdát neveljen és képezzen. Legyenek ezek rögtörıi a ma-

gyar ugarnak, úttörıi a falvakban az új magyar szellemnek és az irányított, belterjesebb 

magyar mezıgazdaságnak.  

… Minél több jól képzett, képesített mezıgazda szükséges tehát a magyar föld mő-

velésére, a magyar falu magasabb színvonalra emelésére és megtartására.”1  

A XX. Század elsı évtizedeiben a magyar agrárpolitikai koncepcióban egyre fonto-

sabb szerep jutott a közép- és kisbirtok fejlesztésének, korszerősítésének, elsısorban 

nem anyagi, hanem szakmai hozzáértésbeli színvonalemelés szándéka tekintetében. A 

válság, mely tönkretette a magyar mezıgazdaságot, arra figyelmeztetett, hogy nem sza-

bad elhanyagolni a magyar agrártermelés kérdését, hanem a nyugati pozitív példák fel-

használásával, a szegényparasztság földhöz, kisbirtokhoz juttatásával, az elmaradott 

agrárnépesség szakmai kimővelésével meg kell teremteni az addiginál hatékonyabb, 

korszerőbb mezıgazdasági fejlıdés alapjait. 

Ennek az elképzelésnek jegyében alakultak sorra az 1930-as években – Tessedik 

Sámuel, gróf Festetics György és Széchenyi István szellemében, az ı kezdeményezése-

ik folytatásaként – az alsó és középfokú mezıgazdasági szakiskolák, tanintézetek. Ezek 

közül is nagy fontosságú a szarvasi után másodikként létrejött Magyar Királyi Szent 

István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezıgazdasági Szaktanácsadó Állomás, 

mely 1938-ban alakult Székesfehérvárott, mint a Dunántúl elsı ilyen profilú oktatási 

intézménye. 

Az elızmények Dr. Darányi Kálmán miniszterelnök Székesfehérvárott tett látogatá-

sától indíthatók, amikor Hóman Bálint, a város országgyőlési képviselıje, Csitári G. 

Emil polgármester és a városi fıtisztviselık kérésére a miniszterelnök ígéretet tett arra, 

                                                 
1 Részlet Kapitány Géza, a Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezıgazda-
sági Szaktanácsadó Állomás elsı igazgatójának bevezetıjébıl, az iskola elsı évének értesítıjébıl. 
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hogy a földmővelésügyi kormányzat támogatja a város és a megye kérését az iskola 

alapítása irányában. Indokaik között szerepelt a város történelmi évfordulós jelentısége, 

Szent István halálának 900. évfordulója is. Amikor a földmővelésügyi miniszter a ké-

relmet jóváhagyta, a város és a megye nemcsak lelkesedéssel, hanem komoly anyagi 

áldozatokkal is támogatta az intézmény megalakulását. 

A 280 000 pengıs állami hozzájárulás mellett Fejér vármegye 40 000 pengıt ado-

mányozott, Székesfehérvár város adományai pedig a következık voltak: 

� 2580 négyszögöl ingyenes adománytelek az intézeti fıépület részére a 

Prohászka úton, 

� 352 négyszögöl ingyenes adománytelek igazgatói és tanári lakásra az intézet 

tıszomszédságában, 

� 100 kat. hold mezıgazdasági terület ingyenes használatra, tangazdaság céljá-

ra Jánosfutáspusztán, 

� 5 kat. hold terület ingyenes használatra tankert számára a Váraljai dőlıben, 

� 100 000 pengı készpénz a tanintézet építkezésére. 

 

Az anyagiak mellé a város és a megye erkölcsi támogatásáról is biztosította az in-

tézmény megalakulásáért fáradozókat. 

Ennek az áldozatos és eredményes munkálkodásnak gyümölcseként nyílhatott meg a 

Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági és Mezıgazdasági Szaktanácsadó 

Állomás. 1938. október 2-án.  

Az intézet épülete Széll László építészmérnök tervei alapján épült az Állami Ménte-

lep és a vasúti pályaudvar közötti részen az új Prohászka út mentén /Prohászka u. 55./ 

Az intézmény tanári kara 1938. szeptember 23-án tartotta alakuló tantestületi érte-

kezletét a már kész épületben. 

A testület tagjai: 

Kapitány Géza igazgató 

Beke László, Dravetzky Koós Ernı, Hídvégi László, Manninger G. Adolf, Mitnyán 

László, Papp Ernı, Sebestyén Miklós tanárok 

Szabó Gábor, Vermes K. Ubul, Ibos István gyakorlatvezetı gazdasági tanárok. 

Az iskola sokrétő feladatkörrel indult. Olyan közép- és kisbirtokos családok gyer-

mekeinek képzésére hivatott, akiknek már lehetıségük volt önálló gazdálkodásra, de 

jelentkezhettek egyéb foglalkozású szülık gyermekei is, amennyiben várható volt, hogy 

az iskola elvégzése után önálló /saját vagy bérelt/ birtokhoz jutnak. Felvételüket csak 

fiútanulók kérhették a négy középiskolai osztály elvégzése után. Képzésüket a szakmai 

és általános mőveltség terén egyaránt felvállalta az iskola. 
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Az intézmény feladata az oktató-nevelı munka mellett mezıgazdasági kísérletek fo-

lyamatos végzése, szaktanácsadás a környék közép- és kisbirtokosai számára, valamint 

a mezıgazdasági ismeretek népszerősítése és terjesztése. 

Az elsı tanévben a beiskolázás sikeres volt. A több mint 100 jelentkezı közül az I. 

osztályba 50, a II. osztályba 28 tanulót vettek fel. Tekintettel az elsısök nagy számára 

két párhuzamos osztályt indítottak, de késıbb a fıhatóság ezt nem engedélyezte, s a 

következı tanévtıl már minden évfolyam csak egy osztály volt. 

A tanév indulásakor még objektív nehézségek, hiányosságok mutatkoztak. Az iskola 

épületében a tantermek rendelkezésre álltak, de a tornaterem még nem készült el, a szer-

tárak felszereltsége hiányos volt. Fejlesztésre 2 156,75 pengı állt rendelkezésre, de ez 

kevésnek bizonyult, így a tanárok maguk készítették a szemléltetı eszközöket, s aján-

dékforrások után kutattak. Az iskola könyvtárában induláskor 400 kötet volt, a tanév 

folyamán Buday Barna özvegye 1 500 kötetes könyvtárát az iskolának ajándékozta, ami 

a tanulók mővelıdési lehetıségeit nagymértékben növelte.  

A növendékek részére az iskolához kapcsolt 60 fıs internátus /diákotthon/ állt ren-

delkezésre, melyben a vidéki tanulók közül az elsı évben 40-en laktak 10-10 ágyas há-

lókban. A tanév során a bentlakók száma gyarapodott. Az internátusban elhelyezett diá-

kok évi ellátási díja 800 P volt. Az „…évi tandíj 30 pengı, melynek fele beiratkozáskor,  

fele február 5-éig fizetendı. Ezenkívül, ugyancsak a beiratkozáskor a következı díjak 

fizetendık: beíratási(5), eszközhasználati(15), olvasótermi(5), vegytermi(5), irodai(2), 

év végi értesítı(2), tanulmányi értesítı(-,80), bélyegilleték(-,50), ifjúsági önképzıköri 

tagsági(2), ifjúsági sportköri tagsági(2), oktató filmelıadások(2,20) díjai. Összesen 

41,50 pengı. Fizetendı tehát beiratkozáskor a félévi tandíjjal együtt 56,50 pengı.  

A díjak elengedésének vagy halasztásának helye nincs. Kimaradás esetén semmi díj 

vissza nem téríttetik. Hadiárvák, hadigondozottak gyermekei, ha legalább általános jó 

tanulmányi eredményt mutatnak fel, teljesen díjtalanul tanulhatnak.”2 A magánházaknál 

lakó tanulókat az osztályfınökök rendszeresen ellenırizték. 

„Formaruha. Az intézeti díszegyenruha minden tanulóra, tehát mind a bentlakó, 

mind a bejáró tanulóra egyaránt kötelezı. A fekete szövetbıl készült zsinóros magyar 

ruha rajza felvételkor a tanintézetnél megtekinthetı. A díszegyenruha szeptember végé-

ig elkészítendı…. Az intézeti sapka viselése minden tanulóra egész éven át, kötelezı.”3 

A tanári karnak pontos oktatási-nevelési célkitőzései voltak. Év elején több szem-

pontú felmérést végeztek a tanulók tudásának és intelligenciaszintjének megállapítására. 

                                                 
2 Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezıgazdasági Szak-
tanácsadó Állomás Értesítıje 1938-39. 47 o. 
3 Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezıgazdasági Szak-
tanácsadó Állomás Értesítıje 1938-39. 48 o. 
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Az eredmény gyenge közepes elıképzettséget mutatott. Ezért tőzte a tantestület maga 

elé azt a feladatot, hogy a meglévı hiányosságokat pótolni kell, a tanulóknak alapos, 

modern ismeretanyagot kell elsajátítaniuk, komoly erkölcsi szociális és hazafias neve-

lésben kell részesíteni ıket, lehetıleg minél több kulturális élményt kell nyújtani szá-

mukra, s el kell érni, hogy az intézmény ifjúsága aktívan részt vegyen a város kulturális 

és közéletében. A diákönképzıkör, sportköralakítás, a városi rendezvényeken való rész-

vétel, a tanulmányi kirándulások, mozi látogatások ezt segítették elı. A hazafias nevelés 

középpontjába az I. és II. bécsi döntés eredményei, azok méltatása került, ezt jellemzi az 

igazgató által megfogalmazott nevelési jelszavak némelyike is, pld.: ”Magyar a magya-

rért!”, „Szárnyat a hazának!” Az iskola szakirányultsága természetesen egyenrangúvá 

tette az elméleti oktatással a gyakorlati ismeretek elsajátíttatását. 

Bár a tangazdaság felszerelése már augusztusban elkezdıdött, a végleges átadás 

csak október 31-én történt meg. Addig gyakorlat helyett természetrajzi elméleti órákat 

tartottak. 

A tanintézet „gazdasága” Székesfehérvár központjától délkeleti irányban körülbelül 

10 kilométerre a Börgönd-Szabadbattyán vasútvonal mellett Jánosfutáson4 volt.. Terüle-

te 10 000 kat. hold. Kapás, tavaszi- és ıszi kalászos illetve takarmánynövényeket ter-

meltek. Célul tőzték ki egy nagy létszámú állatállomány kialakítását / az induláskor 

rendelkezésre álló elég szerény állomány fejlesztését/, amelyet saját termeléső takar-

mánnyal kívántak ellátni. 

A tangazdaság gépi felszerelése: gazdasági kézi eszközök, magtári gabonatisztító, 

takarmány-feldolgozó kézi és talajmővelı fogatos eszközök. /A tanári kar kívánatosnak 

tartotta, hogy a tanulóknak az intézmény fejenként biztosítson kézi eszközöket, melye-

kért felelısséggel tartoznak./ 

A gyakorlatokat délutánra szervezték, hetente egy alkalommal ½ 3 – ½ 6 –ig. Gon-

dot okozott a tangazdaság megközelítése. A tanév folyamán már a hetesi szolgálatot is 

megszervezték, de mivel a kinti elszállásolás nem volt megoldott, ezt a gazdasági taná-

rok sürgıs feladatnak tekintették. A tangazdaság vezetı tanára Vermes K. Ubul volt.  

A tanintézet saját „kertészete” az iskolától 20 percnyi járásra feküdt 4 kat. holdon. 

Tavaszra készült el egy 20 ablakos melegágy, a többi területet konyhakertnek használ-

ták. Ez csak ideiglenes megoldás volt, távlati célként különleges zöldségfélék telepíté-

sét, gyümölcsfák, virágkertészet létesítését irányozta elı Szabó Gábor, a kertészet veze-

tıje. A mezıgazdasági gyakorlat minden 3. óráját töltötték itt a tanulók, hetesi beosztás 

                                                 
4 A név mondai eredető magyarázata Szapolyai futását említi Ferdinánd seregei elıl, vagy Corvin János-
nak az emlékét ırzi a csontmezei csatavesztéssel kapcsolatban. /Galamb Béla II. o. tanuló dolgozata 1939 
„A Jánosfutása név eredete”/ 
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is volt, a nyári összefüggı gyakorlatot pedig a II. és III. osztály után itt tervezték letöl-

teni 1 hónapos idıtartammal. 

Az intézmény tanárai igen fontosnak tartották a „kísérleti tér” hasznosítását, mely-

nek területe1 kat. hold volt. Bár a talaj minısége kifogásolható volt, az elsı tanévben 

már beindultak a tengeri és burgonyafajta összehasonlító- és fő elıkísérletek. Patronáló-

ként mőködött a magyaróvári Országos Magyar Királyi Növénynemesítı Intézet. A 

tanulók szakmai fejlıdésére, önálló gondolkodásra nevelése szempontjából igen jó ha-

tással voltak a kísérleti téren végzett megfigyelések. Az I. osztály tananyagában elıírt 

Természettan és éghajlattan tantárgy szemléltetése érdekében az iskola tanári karának – 

a gyakorlat hasznosságának tudatában – sikerült elérnie, hogy az intézmény kertjében 

Meteorológiai Állomást szereljenek fel 1939 májusában, ami az országos jelzıszolgá-

latba is bekapcsolódott a diákok munkája nyomán, s egészen a város hadszíntérré válá-

sáig mőködött. 

A tanuló ifjúság szabadidejének hasznos kitöltését szolgálta a Gazdaifjúsági Önkép-

zıkör, mely irodalmi, történelmi, földrajzi és gazdasági tárgyú elıadásokat tartott, aktí-

van közremőködött az ünnepségek megtartásában. A sportkörnek hat szakosztálya volt 

/atlétika, labdarúgó, asztali tenisz, tenisz, lövész, vívó/, s az érdeklıdés olyan nagy volt, 

hogy a MÁV sportcsarnokot kellett igénybe venniük. /A kötelezıen elıírt katonai test-

nevelés már korántsem volt ilyen népszerő sem a tanárok, sem a diákok számára./ 

A tanévzáró tantestületi értekezlet az elsı tanévet egészében sikeresnek értékelte, az 

anyagi és tárgyi hiányosságok ellenére. 

„Úgy látszik – szögezték le -, hogy a gyenge képességő gyerekanyag ellenére a ta-

nárok áldozatos, lelkiismeretes munkájával, nyílt, más iskolák tapasztalatait befogadó 

személyiségük ráhatásával, tanulóikkal meg tudták szerettetni szakmájukat, növelni 

tudták mőveltségüket, meg tudták szilárdítani bennük az alapvetı ismereteket.”5  

 

Meteorológiai Állomás 

A tantervben az I. osztály tananyagában elıírt Természettan és éghajlattan tanítása 

szükségessé tette az éghajlattanban tanult és a mezıgazdasággal kapcsolatban álló isme-

reteknek gyakorlatban történı alkalmazását. E végbıl az iskola kapcsolatot keresett a 

Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földtani Intézettel. Így, 1939. május 20-án a 

tanintézet kertjében Meteorológiai Állomást állítottak fel. Egyúttal ezen Meteorológiai 

Állomást az elıbb említett intézet bekapcsolta az országos hálózatba, részt veendı az 

országos tudományos adatgyőjtı munkában. Ezen állomás minden reggel teljes idıjá-

rást jelentı sürgönyt küldött a budapesti Meteorológiai Intézetnek az utolsó 24 óra min-

                                                 
5 Emlékkönyv Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet 1938-1988 
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den idıjárási jelenségét tartalmazza. (a csapadék hullásának kezdete, idıbeli eloszlása, 

mennyisége, napi hımérséklet maximuma, minimuma, éjszakai hımérséklet maximu-

ma, minimuma, a barométer állását, a szél irányát, erısségét, a látási és talajviszonyo-

kat, végül a különféle felhık alakját, mennységét) 

Az 1939-40-es tanévben a Szent István Gazdasági Tanintézet már három osztállyal 

indult. 

I. osztály 40 fı, II. osztály 41 fı, III. osztály 31 fı. 

Az alakuló értekezletet 1939. augusztus 30-án tartották.  

A tanévnyitó értekezleten a tantestület értékelte a nyári szakmai gyakorlatot A tanu-

lók teljesítménye kifogástalan volt. Lelkesedéssel indították az új tanévet, bár már 

megmutatkoztak a háborús légkör hatásai is. Az intézmény tornatermét katonai beszál-

lásolásra foglalták le, a tanítási anyagba légoltalmi gyakorlat épült be. 

1939. október 25-én Lotzka Alajos dr. kultuszminiszteri kiküldött vett részt rendkí-

vüli tantestületi értekezleten. Az intézet tevékenységét a katonasághoz hasonlította. 

Ezen belül a középfokú gazdasági iskolákat a csapattiszti kar mőködésével egyenérté-

kőnek mondotta, ahol a megismert eljárásokat indokolva, alátámasztva tudják a tanulók 

alkalmazni. A cél: felnevelni a jövendı középosztályt, melynek alappillére a tudatos, 

önzetlen magyar gazda. 

Az új tanév célkitőzései között szerepelt a gyakorlat fontosságának növelése. Ennek 

érdekében a kertészet mellett a tangazdaságban is bevezették a hetesi rendszert, meg-

oldva a helyi elszállásolást, komoly anyagi ráfordítással. 

A haderın kívül elıképzés, azaz a leventefoglalkozás kötelezıvé tétele heti egy dél-

utánt vett el az ifjúság idejébıl. Komoly anyagi erıfeszítésekkel bıvítették a gyakorlati 

munkahelyek eszközállományát. A gyakorlatok szerepének megnövekedését bizonyítja 

a hetesi és gyakorlati napló rendszeresítése.  

Az iskola tanácsadói – tudománynépszerősítési tevékenységének bizonyítéka volt a 

Szabadbattyánban tartott három hónapos téli gazdasági tanfolyam és a nyolc hónapos 

gazdasági népi tanfolyamok tartása a környezı falvakban. 

A tanév során a tanári kar 12 fıre bıvült, de személyi változások és katonai behívá-

sok is történtek. 

Az iskola épülete most már teljes egészében funkcionált, összesen 6 tanterem, egy 

tornaterem, fizikai és vegytani elıadó, fizikai és vegytani szertár, győjteménytár, tanári 

könyvtár, tornaszertár, valamint növénytermesztési, természetrajzi és állattenyésztési 

szertár, tanári szobákkal, irodák és egyéb szolgáltató helyiségek álltak a dolgozók és 

tanulók rendelkezésére. 



 11 

A III. osztály beindulása szükségessé tette a képesítés hivatalos megfogalmazását a 

következıképpen: 

„Képesítés. Az intézet négy évfolyamát sikerrel elvégzett tanulók „Mezıgazdasági 

képesítı bizonyítványt” kapnak, s mint „képesített gazdák” bocsáttatnak el. A képesített 

gazda rendes hallgatóul beiratkozhat a budapesti mőszaki és gazdaság-tudományi egye-

tem mezıgazdasági szakára, a gazdasági akadémiára, a kertészeti akadémiára, a fel-

sıbb szılı- és borgazdasági tanfolyamra, a felsı tejipari és tejgazdasági tanfolyamra, a 

vasúti tisztképzı tanfolyamra, valamint az egyéves kereskedelmi szaktanfolyamra (aka-

démiai), ezen kívül külön képesítés nélkül vezetheti a 19.000/1925. F. M. sz. rendelet 6. 

§-ának d) pontjában felsorolt tejgazdasági üzemeket.  

A képesített gazda katonai szolgálat esetén karpaszomány viselésére jogosult.”6  

Ugyancsak ebben az évben rögzítették hivatalosan a felvétel körülményeit.  /14 éves 

kortól, túlkorosak kizárva/. Csak olyan diákok jelentkezhettek, akik igazolni tudták, 

hogy földbirtokkal vagy bérlettel rendelkeznek, vagy ilyennek várományosai.  

Az elméleti oktatás az elmúlt tanévben meghatározott és arra jellemzı minıségben, 

magas szinten folyt, bár a tanulók alapképzettsége továbbra is hiányosnak mutatkozott, 

és a szorgalmukat sem ítélte a tanári kar kifogástalannak. Ezen kívül gondot okozott a 

tankönyvek korszerőtlensége, így felmerült az a javaslat, hogy a tanárok saját maguk 

készítsenek jegyzeteket. Erıszakoltnak tőnik a tananyag – még a gyakorlaté is – túlideo-

logizálása /termelésnövelés a nemzet naggyá válása érdekében/, hogy a földrajz tanítá-

sában pld. legfontosabb feladat a térképek átrajzoltatása volt, s a hazafiságra nevelés 

hangsúlyozása mellett olyan figyelmeztetés is elhangzott a tantestületi értekezleten, 

hogy fokozott figyelemmel kell kísérni a tanulók „igazolásait a zsidótörvénnyel kapcso-

latban”.  

Ezen zavaró tényezık ellenére azonban az intézményben lelkiismeretes oktató-

nevelı munka folyt, a tanítás, számonkérés, ismétlés és értékelés igényes, magas szín-

vonalat mutatott. 

Tovább folyt a szertárfejlesztés, a tangazdasági növénytermesztés sokoldalúbbá téte-

le, az állatállomány és a géppark növelése. A gyakorlati oktatás célja: „gazdaszemmel 

látni tanítson.” A heti egy délutáni gyakorlat elméleti és munkaidıre oszlott. Télen pe-

dig iskolai gyakorlatokat tartottak. Kijelölt tanulók minden munkaterületen 1-1 hétig 

voltak hetesek, a megfigyelésen túl a harmadévesek már rendelkezési jogot is kaptak. A 

hetesi napló vezetése kötelezı volt. /Az elméleti tantárgyakat tanítók azonban kifogásol-

                                                 
6 Székesfehérvári Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezıgazdasági 
SZAKTANÁCSADÓ Állomás Értesítıje 1939-40 (60.o.) 
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ták, hogy emiatt a tanulók az anyagban lemaradnak./ Továbbra is jól hasznosították a 

kertészetet és a kísérleti telepet, valamint a meteorológiai állomást.  

A kulturális-tudományos tanórán kívüli munka is elmélyült. Felvetıdött az önkép-

zıkör két részre osztása: ”magyarságtudományi és gazdaságtudomány” szekcióra, ami 

az érdeklıdés növekedésének a jele. Az önképzıkör belépett a Magyar Könyvbarátok 

Egyesületébe. 

A sportkör tagjai házi és városi versenyeken jó helyezéseket értek el. A könyvtár ál-

lománya a tanév folyamán közel 3 000 kötetre nıtt. Énekkar alakult, gyakoriak voltak a 

filmvetítések, tanulmányi kirándulások /elsısorban a Felvidékre/. 

Bár a tanév a szénszünet miatt a szokásosnál rövidebb volt, valamennyi tantárgy 

tananyagát sikerült a tanulók nagyobb részének elsajátítania körülbelül közepes átlag-

ban, bár a tanári kar szigora közismert volt, s így a diákok majdnem 16%-a elégtelen 

eredménnyel végezte a tanévet. Ez valószínőleg sok nehézséget okozott, mert az 1940. 

év nyarán megjelent új rendelet szerint javítóvizsgát csak különleges esetben tehettek a 

tanulók. 

Az 1940-41-es tanévben végzett és képesítızött az elsı IV. osztály a tanintézetben. 

Ezzel teljessé, négy évfolyamossá vált az intézmény. Sajnos mindez háborús és egyre 

nehezedı körülmények között történt. Az ünnepségek egyre inkább a Levente mozga-

lom jegyében zajlottak, megszaporodtak a katonai jellegő és légoltalmi gyakorlatok. A 

magyarságtudat erısítése érdekében több rendezvényt szerveztek. Ebben a tanévben 

indult az ifjúsági lap, a „Rög”, mely kéziratos formában jelent meg, a továbbiakban 8 

számmal. Az összkép azt bizonyítja, hogy a nevelés háttérbe szorította az oktatást, leg-

alábbis a jelentésekben, értekezleteken. Valószínő azonban, hogy a háttérben, kevésbé 

látványosan, komoly, alapos oktatómunka folyt, hiszen ezt az elméleti-gyakorlati ered-

mények és az év végi képesítı vizsgák bizonyították. 

A tangazdaságban közeledtek a vetésforgó beállításához, új gépi berendezéseket vá-

sároltak (17 LE-s szívógázmotor stb.). A gyakorlatvezetı tanárok javasolták, hogy a 

heti egy délután helyett a gyakorlat egy napos legyen az ismeretek jobb elsajátítása ér-

dekében. A IV. évfolyamon a diákok a rendszeressé vált hetesi beosztásban, mint „külsı 

és belsı gazda” teljesen önállóan irányító feladatokat láttak el. A harmadikosok tehene-

sek és kocsisok. A másodikosok melléjük voltak beosztva, az elsısök pedig a juhászat-

ban és a sertéstenyésztésben dolgoztak. 

A kertészet melegágya duplájára növekedett, 1,5 LE-s villanymotort szereztek be és 

egy osztálynyi tanulót egyszerre el tudtak látni szerszámokkal. Az egy hónapos nyári 

gyakorlat ¼-ét, a tanulók itt töltötték. 

A kísérleti téren egyszerre nyolcféle fajtakísérletet végeztek: 
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  - Szója elıkisérlet 

  - Takarmányrépa fajtakisérlet 

  - Tengeri fajtakisérlet 

  - Babtermelési kisérlet 

  - Főelıkisérlet 

  - Bemutató parcellák 

  - Gyógy- és főszernövények 

  - Út és szegély 

A tanév kétségtelenül legnagyobb eseménye a IV. osztály képesítı vizsgája volt.  

A képesítı vizsgára 25 tanuló jelentkezett. 

Tantárgyak: 

Írásbeli: magyar nyelv és irodalom 

 mennyiségtan 

 mezıgazdasági üzemi, becslési ismeretek és számtartás 

Szóbeli: magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

növénytermesztés 

állattenyésztés 

gazdasági gyakorlat 

 

 

A képesítı vizsga eredménye: 

  jeles rendő:  3 tanuló 

  jó:   7 tanuló 

  elégséges:   7 tanuló 

  javító vizsgára utasított 7 tanuló 

  ismétlı vizsgára utasított: 1 tanuló 

 

Pályaválasztás: 

  Szakirányban továbbtanult 7   tanuló 

  Saját gazdaságba tért vissza 11 tanuló 

  Gazdasági tisztviselı  7 tanuló. 
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Ifjúsági egyesületek: 

 

a) Gazdaifjúsági Önképzıkör: 

Az 1940-41-es tanévben már a 3. évi mőködését zárta. Ifjúsági elnöke: Balaton 

Gyula volt, aki jelenleg az Oktatási Minisztérium fıtanácsosa. (İ volt az intéz-

mény elsı beíratott tanulója.)  

b) Énekkar: 

A megfelelı hely és alkalmak hiánya ellenére az énekkar az intézet minden ün-

nepélyén szép sikerrel szerepelt. 

c) Sportkör: 

- Az atlétikai szakosztály munkájában 45 tanuló vett részt. 

- A tornaszakosztály munkájának eredményeképpen 9 tanuló lett jelvényes tor-

nász. 

- Az asztalitenisz szakosztály székesfehérvári versenyen II. és III. helyezést ért 

el.  

- A labdarúgó szakosztály külsı, nyilvános szereplésen nem vett részt, csak ba-

rátságos és edzı mérkızéseken. 

d) Levente: 

A tanintézet ifjúsága a III. Leventekörzet 6. csoportjaként önállóan mőködött. 

Meteorológiai Állomás 

Mőködése két részre tagozódik: 

- Napi idıjárási adatok közlése 

- Havi idıjárási adatok közlése 

Földrajzi koordinátái: 47o 12’ földrajzi szélesség és 18o25’ földrajzi hosszúság.  

Felszereltsége: - August-féle pszichrométer (száraz-nedves hımérıpár) 

- Fuess-rendszerő maximum és minimum hımérık 

- Lambrecht-féle hajszál-hygrométer 

- Wild-félepárolgásmérı készülék 

- Wild-féle nyomólapos szélzászló 

- Maximum hımérı 

- Hellmann-féle esımérı 

- Hellmann-féle esıíró (ombrograph) 

- Fuess-rendszerő barométer 

- Richard-féle barograph (légnyomásíró) 

- Robitzsch-féle napsugárzásíró készülék 
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A napi észlelések idıpontja 7 óra 46 perc, 14 óra 46 perc, 21 óra 46 perc, (nyári idı-

számítás). 

Az oktató-nevelı munka az 1941-42-es tanévben ezeknek a tapasztalatoknak a bir-

tokában folytatódott. Továbbra is a hazafias-vallásos-katonai nevelés állt az elıtérben. 

Újdonság volt a tanév elején bevezetett új köszönési forma: „Szebb jövıt!”. A tanulólét-

szám növekedett.  

- I.    osztály  50 fı 

- II.  osztály   43 fı 

- III.osztály   31 fı 

- IV. osztály   39 fı 

 

A tanulóanyag – a tantestület meghatározása szerint – nem kifogástalan, sıt a tanév 

folyamán szorgalmukat is minduntalan kifogásolni voltak kénytelenek. Ennek eredmé-

nye, hogy az év végén az osztályok és az iskola tanulmányi átlaga csak alig volt jobb, 

mint közepes. A tanári kar néhány tagjának az volt a véleménye, hogy mivel Fejér me-

gyében még mindig a nagybirtokrendszer a jellemzı, nincs is megfelelı válogatási alap 

a beiskolázáshoz, ide csak „menekülnek” a gyerekek. 

A képesítı vizsga eredménye is gyengébb lett az elızı évinél: 

34 jelölt közül 1 kitőnı, 1 jeles, 5 jó, 16 elégséges eredmény született, javítóvizsgára 

utasítottak 11, ismétlıvizsgára 1 tanulót. 

 

Az 1941-42-es év fejlıdése: 

- A Jánosfutás-pusztai tangazdaság gép és eszköz felszereltsége fejlıdött. 

- A Váralja dőlıben fekvı tankert kerítéssel bıvült, az öntözıvizet villamos 

motoros szivattyú szolgáltatja, a tankert és környéke vadvizektıl mentesítve 

lett. 

- A tanulók a gazdasági gyakorlatokról egyszerősített gazdasági naplót vezet-

nek. 

- Sok értékes mővel gazdagodott a tanári és ifjúsági könyvtár. 

- A tanügyi felszerelés is gyarapodott. 

- 172 személy részére légoltalmi óvóhely létesült. 

- Tácon 3 hónapos „népies, téli gazdasági tanfolyamot” tartott az iskola tanári 

kara az önálló kisgazdák részére. 

-  A felsıdunántúli Mezıgazdasági Kamara helyi kirendeltségének szervezé-

sében 20 községben olajosnövények termesztésérıl tartottak elıadásokat az 

iskola tanárai. 



 16 

- Az iskola nevében foglaltaknak megfelelıen, az iskolához fordulóknak ki-

merítı mezıgazdasági szaktanácsot adtak a tanárok. 

- Az igazgatói és gondnoki lak udvara és kertje fel lett töltve. 

- Kétszemélyes hivatalos vendégszoba került felszerelésre. 

 

Ifjúsági egyesületek: 

 

a) Gazdaifjúsági Önképzıkör: 

A lehetıségekhez képest az oktatással kapcsolatos összejövetelek történtek, 

de a háború rányomta a bélyegét szinte minden győlésre. 

b) Énekkar: 

 Az énekkar minden iskolai rendezvényen szerepelt. 

c) Sportkör: 

 A legeredményesebben a labdarúgó szakosztály szerepelt. A KISOK futball-

tornán az ıszi fordulóban II. helyet értek el. Az atlétikai szakosztály az év-

ben minden versenyen elindult. 

 

 

 

d) Leventecsapat: 

 Lényegében az itt folyó nevelés a háborús készülıdést szolgálta. 

 

A tanintézet gazdasága: 

A tangazdaságban beállított kísérletek: 

- Mőtrágyakísérlet szuperfoszfáttal és pétisóval kétszer 6 parcellán 1200 -ölön.  

- Mőtrágyakísérlet szuperfoszfáttal és pétisóval cukorrépában, takarmányrépá-

ban és burgonyában 600 -ölön. 

- Mőtrágyakísérlet szuperfoszfáttal és pétisóval, valamint komposzttrágyázási 

összehasonlító kísérlet paprikában 100 -ölön.  

Kertészet: 

A kertészet oktatása tanterv szerint az I. és II. osztályban csak gyakorlatra, a III. és a 

IV. osztályban elméletre és gyakorlatra is kiterjedt. A tanulók mind a gyakorlatok-

ról, mind a hetesi szolgálatról kertészeti naplót vezetnek. 
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Kísérleti telep: 

 Szója elıkisérlet, fő elıkisérlet, ötféle takarmányrépa kísérlet,  

 Meteorológiai Állomás: 

 Az elızı évekhez hasonló megfigyelések és az eredmények rendszeres küldése a 

központba. 

 

 Az 1942-43-as tanév változást hozott az intézet vezetésében. Kapitány Gézát a 

Földmővelésügyi Minisztériumba helyezték át, új igazgatóvá Vadányi Miklóst nevezték 

ki.  

Az oktató-nevelı munka célkitőzései nem változtak. A tananyag elsajátítása mellett 

nagy súlyt fektettek az erkölcsi és hazafias nevelésre a kor megszokott jellegzetességei 

szerint. Új elemként jelentkezett a szociális érdeklıdés kielégítése, elsısorban a diák-

otthonban tartott elıadássorozattal, melyek között a következı témák szerepeltek: Ipari 

munkásságunk, Magyar értelmiség, Paraszttársadalmunk, Magyar kereskedelem, Ma-

gyar egészség, Magyar népszaporodás. Az elhangzott elıadások anyagából rendezett 

versenyen, melyet „Magyar jövı” címmel hirdettek meg, 22 tanuló vett részt. 

Az iskola kulturális munkája is kibıvült, rendezvényeken, győléseken, sportverse-

nyeken, városi szinten is elismerést vívtak ki a tanulók. 

A gazdasági helyzet nem tett lehetıvé jelentıs fejlıdést sem a tangazdaságban, sem 

a kertésztben. Új kezdeményezés az iskola melletti díszkert kiépítésének elkezdése 

(5000 P költséggel). Távlati cél, hogy nagyszámú fenyı, díszfa, cserje és évelı elülteté-

sét tervezték arborétumszerően, természetesen több évre beosztva a munkálatokat.  

Egyre több anyagi nehézséggel kellett megküzdeni, említés történik jegyzıköny-

vekben arról, hogy az intézménynek tüzelıanyag gondjai voltak, s rákényszerültek arra 

is, hogy a tanulóktól élelmiszer beszolgáltatást kérjenek, ugyanakkor a diákotthoni díj is 

1200 P-re emelkedett.  

A tanév egyik legnagyobb gondja a tangazdaságba történı kijárás volt. A korábban 

tervezett autóbusz vásárlásának már végképpen nem volt meg az anyagi fedezete. Felve-

tıdött a javaslat, hogy Jánosfutása helyett Sárpentelén legyen az új tangazdaság.  

Az utolsó „békés” év képesítıvizsgái idıben lezajlottak, a 27 jelöltbıl 2 kitőnı, 3 je-

les, 7 jórendő, 10 pedig „képesített” minısítést kapott. Javítóvizsgára 5 jelöltet utasítot-

tak. 

A tangazdasági munkák, kísérletek, a kertészet munkálatai, és a meteorológiai Ál-

lomás megfigyelései a korábbi éveknek megfelelıen folytak. 

Az Önképzıkör, a Sportkör, az énekkar, a megelızı évek eredményeit produkálták. 
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Az 1943-44-es tanév már csonka volt. Bár a tanulói létszám minden eddiginél ma-

gasabbra emelkedett /166 fı/, a tanítás november 3.-án kezdıdött és 1944. április else-

jén fejezıdött be. A tanári karban sok változás volt, többen bevonultak. A tanítást zavar-

ták a gyakori légiriadók, az egész oktatómunkára rányomta a bélyegét a háború. Sem az 

elméleti, sem a gyakorlati oktatás fejlesztésére nem volt pénz., az oktatók hadirokkan-

taknak tartottak téli gazdasági tanfolyamot, a hiányzások ugrásszerően nıttek a légol-

talmi szolgálatok miatt. A képesítı vizsgákat áprilisban tartották. A tangazdaság inter-

nátusát és konyháját márciusban lefoglalta a német katonaság, az intézmény épületét 

pedig /a tanári és a tantermek kivételével/ a német tábori csendırség. 

 

Ifjúsági Egyesületek: 

 

Gazdaifjúsági Önképzıkör: 

A megtartott 12 győlés /1 alakuló, 2 dísz és 9 rendes/ száma nem tért el a korábbiak-

tól, de pl. a beérkezett pályatételek /1. Közgazdaságtan, 2. Irodalom, 3. Növénytermesz-

tés/ elbírálására a tanév hirtelen befejezése miatt a bírálóbizottság elbírálni nem tudta. 

 

Sportkör: 

Az egyes szakosztályok ısszel már nem tudták a munkájukat megkezdeni a késıi 

tanévkezdés miatt. A téli idıszakban a torna szakosztály mőködött eredményesen. Az 

egyéb szakosztályok csak tornatermi edzéseket tartottak. Tavasszal a kosárlabda szak-

osztály mőködött a legnagyobb szorgalommal. Az év korai befejezése miatt versenye-

ken nem vettek részt. 

 

A tanintézet gazdasága: 

A háborús körülmények engedte lehetıségek közepette folytak a munkálatok mind a 

Jánosfutása-i majorban, mind a kertészetben. A Meteorológiai Állomás is rendben győj-

tötte és továbbította az adatokat. 

 

 Az 1944-45-ös tanév augusztus 30.-i tantestületi alakuló értekezlete csak elvi jelen-

tıségő volt. Az igazgató konstatálta, hogy a tanárok közül heten katonai szolgálatot tel-

jesítenek, és így a magyar, matematika, fizika, mezıgazdasági ismeretek, növényter-

mesztés és állattenyésztés tantárgy tanítása lehetetlen.  
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A nyári gyakorlatokat a tangazdaságban megtartani nem lehetett, a diákokat Komá-

romba vitték, másik részük a kertészetben töltötte az egy hónapot. Az új tanévre sem 

órarendet, sem végleges tantárgyfelosztást nem tudtak készíteni, hiszen még nem történt 

intézkedés arra, hogy hol és mikor kezdıdik a tanítás. A tantestület azt kívánta, hogy 

lehetıleg helyben maradjon az iskola, bár az intézmény épületével /amely eddig csak 

kis károkat szenvedett/, még mindig a német tábori csendırség rendelkezett. A fıható-

ság a Komáromba történı áthelyezés mellett döntött, s a tanév kezdési idıpontját októ-

ber 15-re tőzték ki.  

Az elıkészületek során október 13-án az iskolát bombatalálat érte, lakhatatlanná 

vált, így a németek kiürítették.  

A tantestület tagjai a romok közül próbálták menteni a felszerelési tárgyakat. Az ér-

tékesebbeket az iskola pincéjébe győjtötték össze, de ırzésük lehetetlenné vált. Az át-

vonuló és rövid idıre beszállásolt katonák – a dokumentumok szerint – a lezárt ajtókat 

is felfeszítették, a leltári tárgyakat elvitték, vagy tönkretették. 

Még ezek után is felmerült egy késıbbi – október 23.-ára áttolt idıpontban – a ko-

máromi tanévkezdés lehetısége, csak a IV. osztály számára, de egy újabb rendelkezés a 

tanítást október 24-én azonnali hatállyal megszüntette. 

A tangazdaság menthetı felszerelését és állatállományát Szabadbattyánba telepítet-

ték át, ahol viszont személyzeti gondok keletkeztek. 
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3. Magyar Állami Mezıgazdasági Középiskola. 

 /1945 – 1949/ 

 

Székesfehérvár hadszíntérré válása a köztes idıben a tanítást lehetetlenné tette. A 

felszabadulás utáni elsı hivatalos dokumentum az újraindításról az 1946. január 22-én 

megtartott tantestületi értekezlet jegyzıkönyve. 

Az iskola új néven, új igazgatóval indította az 1945-46-os tanévet. /Arról, hogy mi-

kor, dokumentum nincs./ 

Az új igazgató Dr. Gajáry László. A novemberi értekezleten a tanári karnak mind-

össze öt tagja vett részt. 

A legnagyobb gondot a hadikárok felmérése és helyreállítása jelentette. Az iskola 

épülete romokban hevert, a főtıberendezés teljesen tönkrement, az összes ablak hiány-

zott. Az internátust sem tudták mőködtetni. A legszükségesebb teendıket elvégezve a 

tanítás mégis megkezdıdött, két tanteremben délelıtt-délután, s gyorsított ütemben fel-

készítették az érettségire az utolsó éves tanulókat, így az érettségi vizsgákat december.  

3 – 5, illetve 7 – 10 között megtartották. 

Megpróbálták az iskolai életet a tanításon kívül is beindítani, újjáalakult az énekkar 

és a tanárok saját megmaradt könyveikkel alapították újjá a könyvtárt. A tanítás decem-

ber 10-ig a főtés elégtelensége miatti kényszerszünetig tartott, egyelıre a régi tanulók 

közül azokkal, akik visszatértek. Új beiskolázás gondolata is szóba került, egyelıre csak 

I. II. és III. osztály indítását tervezték. Az oktatómunkát februárig szüneteltették, amikor 

az intézmény 10 mázsa fát kapott, hogy a legszükségesebb főtési gondot megoldhassák. 

A gyakorlati oktatást nem lehetett megkezdeni. A tangazdaság élı- és holteszköz állo-

mánya teljesen elpusztult. A legsürgısebb teendı a romeltakarítás, az állatpótlás, istál-

lók építése lett. Ehhez a katonaságtól kértek kölcsönlovakat.  

Az 1946. február 25-én tartott osztályozó értekezlet adatai szerint 35 elsı, 18 máso-

dik és 24 harmadik osztályos tanulója volt az iskolának, de ık is – a közlekedési körül-

mények miatt – igen rapszodikusan jártak az órákra. 

Tavasszal a legnagyobb figyelem a gyakorlati munkahelyek helyreállítására fordító-

dott. Vetımagot a tanulóktól kértek készpénzért vagy 10%-os kamattal való visszatérí-

tésre. Piszarenko várásparancsnok 3 pár lovat bocsátott a tangazdaság rendelkezésére. A 

kijárás csak gyalog volt lehetséges. Külön veszélyt jelentett, hogy a gazdaság területe 

erısen aknásított volt, a tantestület kénytelen volt aknátlanítási kérelemmel fordulni a  
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HM-hez. A kísérleti telepen és a kertészetben is március folyamán indult meg a 

gyakorlati munka.  

Az elméleti oktatásban új tantárgyként bevezették az állategészségügyi ismereteket. 

A körülményekhez képest az osztályvizsgák rendben lefolytak. 

A zilált körülmények miatt érettségi vizsgát tartani nem lehetett, ezért a tantestület a 

nyári tanévpótló tanfolyamok megtartása mellett döntött. Részükrıl ez komoly önfelál-

dozás volt, hiszen ezt az idıszakot tudták volna élelembeszerzı munkavégzésre fel-

használni, hogy az egész országra jellemzı tanárnyomort némiképp elviselhetıvé te-

gyék. Mégis vállalkoztak arra, hogy 28 órában a III. és IV. osztályos tanulókat az iskola 

helyreállított tantermeiben – a Tanítók Házában és a Szt. Imre Konviktusban történı 

elhelyezés mellett – a hiányzó ismeretekre megtanítsák. Ennek eredménye volt azután a 

következı tanév elıtti – augusztusi – érettségi vizsgák sikere. A nyári gyakorlatot a ker-

tészetben tartották, ahol a tanulók napi 10 órát dolgoztak. 

A következı, 1946-47-es tanévben az iskola már 4 osztállyal mőködött. Az alapve-

tıen szükséges helyreállítási munkálatok mellett és után /amire a tanulóktól beiratko-

záskor 10 Ft. költségtérítést kértek/, a hangsúly a fejlesztésre tevıdött át. A szertárak 

minimális eszközkészletét kellett beszerezni, a könyvtár a tanév végére 400 kötetbıl 

állt. 

Újraindult a meteorológiai állomás mőködése, elkezdıdött a díszkertben a romelta-

karítás és virágtelepítés. A tangazdaság helyreállítása komoly munkát kívánt, ezért 

Jánosfutáson tanulóotthon szervezésével bízták meg Dr. Nagy Sándor gazdasági tanárt. 

Az elméleti oktatás több új, részben fakultatív tantárggyal bıvült: ének, német, latin, 

helyesírás. Újjászervezték az önképzıkört, Farkas Zoltán vezetésével, pedig Diákkaptár 

néven alakult ifjúsági szervezet. Horváth Kálmán tanár cserkészcsapat szervezésébe 

kezdett a tantestület jóváhagyásával. A sportkör a legkevésbé pénzigényes sakk- szak-

osztállyal indult újra. 

Az iskola tantestülete aktívan részt vett a mezıgazdasági ismeretterjesztésben, elsı-

sorban az újonnan földhöz jutott parasztság körében. Népies elıadásokat tartottak, bein-

dultak a téli gazdasági tanfolyamok. A mai szóhasználat szerint a jellemzı „szlogen” 

/értsd jelszó/, „nincs rossz föld, csak rossz gazda” 7. 

A megváltozott politikai viszonyok közötti tájékozódás céljából a tanárok részt vet-

tek havonta egy alkalommal világnézeti tájékoztató értekezleten, egyszer pedig három 

napos világnézeti tanfolyamon. 
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Erre azért is szükség volt, mert az oktatómunka mellett nekik kellett a tanulók poli-

tikai-erkölcsi nevelését is megoldani, hiszen a koalíciós idıszakban sokféle politikai 

behatás érte ıket, sokuk mögött szétzilált, csonka család állt, vagy teljesen magukra 

voltak hagyatva. 

A politikai helyzet, mely az oktatásügyben is sok /pozitív és negatív/ változásokat 

hozott, a mezıgazdasági iskola életében is jelentıs gondokat okozott. Az államosítás, 

mivel kezdettıl állami iskola volt, nem érintette, de az oktató-nevelı munkában sok 

nehézség adódott. 

Az intézmény beiskolázási gondokkal küszködött, kevés volt a jelentkezı. Ennek 

okát egyesek külsı körülményekben, mások az intézmény hiányosságaiban látták. Bala-

toni 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”8, mondotta. 

A központi elıírások azonban nem a tanítási-nevelési feltételek megteremtését te-

kintették elsıdleges célnak. A tanév jelszava: „Elıtérben a demokratikus nevelés!”. 

Akkor, amikor nincsenek tantermek, szertárak, könyvtár, gyakorlati munkafeltéte-

lek, minden energia a melléktevékenységre összpontosul. Jellemzıen a felügyelet egyik 

elsıdleges kifogása az volt, hogy az iskolában nem mőködik a Vöröskereszt szervezete. 

Megalakultak a diákönkormányzat szervei, a Diákelnökség, élénkült a kapcsolat az 

üzemi dolgozókkal, megindult a papírgyőjtés. A tanulók energiáját ilyen irányban kötöt-

ték le, holott az iskolában és a gyakorlati munkahelyeken is sok sürgıs tennivaló lett 

volna. Az iskola a tanév folyamán bekapcsolódott a „Tanulj jobban!” mozgalomba, mi-

közben az osztályok tanulmányi átlaga romlott. Mindezek a tényezık a mővelıdéspoli-

tika és tágabb értelemben az egész politikai koncepció torzulásainak kezdetét mutatják, 

arra vezethetık vissza.  

Tovább rontotta a helyzetet az 1949 ıszén bevezetett középiskolai reform, melynek 

során az iskola Mezıgazdasági Szakgimnáziummá alakult. A koncepció megalapozat-

lannak bizonyult, hiszen sem a szükséges tantervek, sem a tankönyvek, sem a szakta-

nárok nem álltak rendelkezésre. 

A régi tankönyveket bevonták, vagy bizonyos részeit kitépték, újak nem jelentek 

meg, teljessé vált a káosz. Szerencsére a reform mindössze egy évet ért meg, 1950. 

szeptember 1.-én a szakgimnázium megszőnt, az intézmény mezıgazdasági techni-

kummá alakult. 
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4. Mezıgazdasági Technikum 

/1950 – 1961/ 

 

1950-tıl az oktatáspolitika az MDP KV határozaton alapult. Ennek általános célja a 

túlterhelés csökkentése, mondván ezzel a munkás- és parasztszármazású fiatalok kiszo-

rítására nyílik lehetıség. Ezek a szentenciák elbizonytalanították a pedagógusokat, leér-

tékelték az igényes oktatómunkát, s a fantasztikus eredmények mögött a tanulási fegye-

lem és eredményesség rohamos csökkenése bújt meg. 

Ezért már 1951-ben változás következett be, a figyelem és az anyagi támogatás kö-

zépfokon a technikumok felé irányult. 

A KV. 54. februári határozata feltárta az elmúlt évek hibáit, ismét elıtérbe került a 

szakképzés fontossága, a beszőkült, dogmatikus közismereti és szakmai tantervek némi-

leg elfogadhatóbbá váltak, de az iskolák még mindig igen szigorú központi ellenırzés 

alatt álltak. 

A Mezıgazdasági Gimnázium megszőnése után az intézmény hivatalos neve 1950. 

szeptember 1-tıl Növénytermelési Mezıgazdasági Technikum lett. A képzési idı három 

év volt. 

Az intézmény a Mővelıdési Minisztérium irányítása alá került. Igazgatója Dr. Cser-

jés Géza. Az iskola a kor mezıgazdaság-politikai és ideológiai elıírásainak megfelelıen 

mőködött. Tanárok és diákok egyaránt részt vettek a szövetkezeti mozgalom szervezé-

sében és lebonyolításában. Az elméleti oktatásban az MDP KV. Határozatainak megfe-

lelıen érvényesítették az ideológiai elvárásokat. A szakmai tantárgyak tanításában elsı-

sorban a szovjet tudományos eredmények elsajátíttatása, ismertetése dominált. Az 1950-

51-es tanév egyik szakfelügyelıi értékelésében kiemelkedı dicséretként szerepelt, hogy 

a matematika dolgozatok példái nemcsak szakmailag, hanem ideológiailag is megfele-

lıek, s hogy a tanítási nap elsı óráját demokratikus induló eléneklésével kezdik a tanu-

lók. 

Az épület helyreállítása, korszerősítése befejezıdött, a szertárfejlesztés is szépen ha-

ladt. 

Az 1951-52-es tanévben két I. osztály indult, egy a növénytermesztési és egy az ál-

lattenyésztési tagozaton. A következı tanévekben csak növénytermesztési osztályba 

iskoláztak be, évfolyamonként egy osztályt. A gyakorlati oktatás a régi jánosfutási hely-

szín helyett Csalán folytatódott, ami ismét kijárási gondot okozott. 

A technikum oktatási-nevelési célkitőzései között a termelıi élettel való szoros kap-

csolat állt az elsı helyen. Az elméleti órákon is igyekeztek a tanárok a gyakorlatban 

hasznosítható ismereteket elsajátíttatni. 
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„A nevelésben legfontosabb a hazafiság, a proletár internacionalizmus, a közösségi 

magatartás normáinak kialakíttatása. A tanulók /most már fiúk és lányok vegyesen/ 

részt vettek a „Mienk az iskola!” mozgalomban, mely a szocialista tulajdon védelmének 

kötelességére irányult, az osztályfınöki órák fı témája – mint azt a korabeli jegyzı-

könyvek tanúsítják -, a Szovjetunió szeretetének elmélyítése volt.” A DISZ már mőkö-

dött, de nem rendelkezett önálló, kezdeményezı vezetıkkel. 

Az 50-es évek elejétıl kezdve a nappali mellett a levelezı tagozat is beindult, szin-

tén két tagozaton. 

Az 1954-55-ös tanévben – mivel a technikum az OM-hez tartozott –az OM minisz-

terhelyettesi beszámoló szellemében, az iskolai munka elsıdleges céljaként a gyakorlati 

ismeretek bıvítését tőzte ki a tantestület. Ehhez megfelelı lehetıséget biztosított a 2500 

holdas csalai tangazdaság, amely a nagyüzemi gazdálkodás felté-teleit biztosította, be-

mutató és kísérleti telepeivel és parcelláival, pedig a tanulók számára az egyéni munkát 

is lehetıvé tette. Az eddigi három éves képzési idıt négy évre emelték. 

A jelentések szerint – míg a gyakorlati oktatás igen szép eredménnyel járt – az el-

méleti tantárgyak átlaga nem érte el a közepest.  

Az 1955-56-os tanévben igazgatóként a tanári kar élére Fábry László került. Nem az 

igazgatóváltás miatt, de a tantestület gondjai sokasodtak. 

A nevelés terén új feladatként jelentkezett a „téves nézetek elleni harc”. Továbbra is 

problémát okozott a tangazdaságba való kijárás. Az iskola egy teherautó vásárlását ké-

relmezte, de a szőkös anyagiak miatt erre nem került sor.  

1955. december 1.-én az elméleti és gyakorlati tevékenység hatékonyabb összehan-

golása céljából megalakult az Iskolai Tanács. 

Az iskolai DISZ alapszervezet aktívín mőködött, tanulmányi versenyt, József Attila 

olvasómozgalmat szervezett. Az iskola könyvtára az idıközben megszüntetett kisebb 

szakmai jellegő iskolák könyvállományával és tudatos fejlesztéssel folyamatosan gya-

rapodott és 8000 kötetre nıtt. 

Az 1956-57-es tanévben az alakuló tantestületi ülés és a tanév kezdete után nem 

sokkal a politikai helyzet mindennemő pedagógiai tevékenységet lehetetlenné tett. Új-

rakezdésrıl csak novembertıl lehetett szó, amikor az ifjúság szórványosan látogatni 

kezdte az iskolát, néha 40, néha 80%-os arányban. Folyamatos tanítás csak január 14.-

tıl kezdıdött, a tanulólétszám 95-rıl 79-re csökkent. 1957 februárjában a közép- és alsó 

fokú szakoktatás új rendszerének kialakítására vonatkozó javaslattervezetet vitatta meg 

a tantestület. Nem értettek egyet azzal, hogy a technikum váljon szakközépiskolává, 

mert az szerintük a gyakorlati oktatás rovására menne.  
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Mindenképpen ragaszkodni kell ahhoz – jelentették ki -, hogy az iskola az érettségi 

mellé szakképesítést is adjon.  

Az 1957-58-as tanévben Fábry Lászlót az iskola vezetésében Tóka Ernı váltotta fel. 

Az iskolai munkaterv elsıdleges célként a „dialektikus materialista világnézet megala-

pozását tőzte ki, az ellenforradalom káros hatásainak felszámolását a meggyızés dog-

matizmusmentes módszerével, a KISZ szervezıdésének segítségével, a szocialista 

eredmények, a város és környéke történelmi múltjának, a Szovjetunió politikájának 

megismertetésével.”  

Ennek a tanévnek fontos dokumentuma egy – a beiskolázással kapcsolatos – igazga-

tói levél. Ebbıl a következı képet kapjuk: 

A technikumba csak fiútanulók jelentkezzenek! Felvételi vizsga nincs, csak alkal-

massági vizsgálat. 

A képzés négy éves. Tantárgyak: magyar, orosz, történelem, matematika, fizika, ag-

rokémia, növénytan, állattan, agrárgazdaságtan, növénytermesztés, állattenyésztés, ker-

tészet, géptan, üzemszervezés, gazdasági gyakorlat. 

A képesítı vizsga tárgyai: magyar, történelem, matematika, növénytermesztés, állat-

tenyésztés, üzemszervezés, mezıgazdasági gyakorlat. 

A tanév oktatómunkája zavartalan volt, annál több gond jelentkezett a nevelés terén. 

Külön nehézséget és nevelési gondot okozott a móri két osztályos Gazdasági Szakiskola 

1957 októberében történı beköltöztetése, ami növelte az iskola zsúfoltságát és a fe-

gyelmezési problémákat. Valószínőleg ez eredményezte azt, hogy az ország összes 

technikuma közül ennek az intézménynek a tanulói képesítıztek a leggyengébb ered-

ménnyel az 1958-59-es évben. 

Ezért a következı – 1958-59-es tanév legfıbb célkitőzése az iskola jó hírnevének 

visszaszerzése lett. Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a tangazdasággal – fogalmazza 

meg az alakuló értekezlet -, a gyakorlati oktatás színvonalát emelni kell! 

Ennek érdekében a tangazdaság vezetıtanárává nevezték ki Dobos Kovács Bélát. 

Szélesíteni tervezték a gyakorlati ismeretek körét, ezért vágóhídi és húsüzemi gyakorla-

tot is szerveztek a II. osztály számára. A tantestület és a diákság marxista eszmei közös-

ségének kialakítását is fontos feladatnak tekintették. Ennek érdekében – az MSZMP 

mővelıdéspolitikai irányelveinek megfelelıen – „legyen folyamatos az ideológiai to-

vábbképzés, a tanárok és diákok gondolkodásának szocialista átformálása, így valósít-

ható meg a szocializmust meggyızıdéssel építı tanulók nevelése.”9 Sajnos, ezekben az 

                                                 
9 Emlékkönyv Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet 1938 - 1988 
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alapvetıen jó célkitőzésekben még súlyos negatív tendenciát is találunk: „...a nemzeti 

nagyság, a pozitív múlt említése nem fér össze a proletár internacionalizmussal!”10 

 Ebbıl ered, hogy a sok, jó szándékú próbálkozás nem hozta meg a várt eredményt. 

Az iskola kulturális tevékenysége, ismeretterjesztı munkája szépen fejlıdött. Ennek 

következtében a tantestület túlterheltsége is növekedett, az átlagos heti óraszám 34-36 

órára növekedett. Megindult a diákság öntevékeny szervezkedése, a Kilián-próbák és az 

Ifjú Kommunista próba lebonyolítása. Továbbra is intenzíven fejlıdött a levelezı tago-

zat.  

Az 1959-60-as tanév legfontosabb feladata a gyakorlati oktatás fejlesztése volt. Erre 

részletes tervet dolgozott ki az iskola vezetısége: lényeges, hogy a tanulókkal meg kell 

ismertetni a nagyüzemi gazdálkodás elınyeit. Ennek érdekében el kell érni, hogy a tan-

gazdaság termelési eredményei1965-re túlszárnyalják Hollandia termelési átlagait az 

összes termelési mutatók tekintetében. A gyakorlati oktatást szakkörszerően kell meg-

oldani, különválasztva a szarvasmarha-, sertéstenyésztéssel, a tej- és tejtermékek keze-

lésével, a mesterséges borjúneveléssel kapcsolatos gyakorlatokat. A nyári összefüggı 

gyakorlat mellett ısszel is legyen három hetes gyakorlati szakasz. A tangazdaság terüle-

tét 170-200-holddal gyarapítani kell kisgazdáktól átvett területen. A tanulókban növelni 

kell a kísérletezı kedvet, ezért mindenki kapjon az iskola melletti kertben 1-1 m2-nyi 

területet kísérlet céljára. A tangazdaság gépparkját intenzíven növelni kell. Gyakorlati 

versenyt kell rendezni tanári elıkészítéssel. Az állatállományt ismét növelni kell, s a 

nehézségek ellenére el kell vinni a tanulókat szılıtermesztési és baromfitenyésztési 

ismeretek szerzésére is.  

Az elméleti oktatás fejlesztésére, intenzitásának növelésére is nagy gondot fordítot-

tak, így a felügyelet szerint az oktatás színvonala az átlagosnál jobbnak minısült.  

Az ideológiai nevelés terén ilyen sikereket nem könyvelhettek el. Megállapítások 

szerint, bár az érdeklıdés javult, sok volt a közömbös tanuló. 

Külön nehézség volt a munkás és szegényparaszt származású tanulók gyenge ta-

nulmányi eredménye. Külön foglalkozásokat tartottak számukra, mert a lemorzsolódás 

az ı köreikben volt a legnagyobb. 

 A KISZ tevékenységi köre tovább szélesedett, a diákotthonban már Ifjúsági Aka-

démia is mőködött. 

Az 1960-61-es tanév az alakuló értekezlet jegyzıkönyve szerint zsúfoltnak ígérke-

zett. Ünnepi tanévvé nyilvánították a technikum fennállásának tízedik évfordulója al-

kalmából. 

                                                 
10 Emlékkönyv Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet 1938 - 1988 



 27 

A tantestület vállalta, hogy „segíti a Párt Megyebizottsága Agit. Prop. Osztály me-

zıgazdasági aktívacsoportja tevékenységét, mellyel megyénk termelıszövetkezeteiben a 

kulturális forradalom meggyorsul. Segítjük a MEDOSZ megyebizottság munkáját is.” 

Fel kívánták eleveníteni az iskola régi szaktanácsadói szerepkörét is. 

Tovább kellett célszerősíteni a gyakorlati oktatást. Ennek érdekében a gyakorlatot a 

tanév folyamán ıszi-téli és tavaszi szakaszba csoportosították. A tanulók képzésének 

célja: „nem kis agrármérnököket, hanem brigádvezetıket képzünk” 

Kihelyezett osztályok létesítését is tervezték mindenütt, ahol legalább 50 jelentkezı 

van, levelezı tagozat formájában. /Ezt a mővelıdésügy és az FM. erısen támogatta. /Az 

október 25-én tartott nevelési értekezleten az új oktatáspolitikai irányelveket ismertette 

a tantestülettel Németh Mátyás, az MM. képviselıje. Az ı beszámolójában az aktuális 

feladatok mellett már új tanügyi reformnak a technikumot érintı elképzelései is helyet 

kaptak. 

Aktuális feladatként jelölte meg: 

- az iskola és az élet kapcsolatának szorosabbá tételét 

- az általános és szakmai mőveltség színvonalának emelését 

- az oktató-nevelı munka, tervszerően szolgálja a szocialista világnézet és er-

kölcs kialakítását. 

 

Új elképzelések: 

- Székesfehérváron felsıfokú mezıgazdasági technikusképzésre lenne szük-

ség, levelezı vagy nappali tagozaton 

- A technikumokat felváltják a szakközépiskolák 

„a technikus szemüveget félretettük és szakmunkásokat képezünk” 

- a szakközépiskolai képzés állattenyésztı jellegő lenne, szakmunkás munka-

kör betöltését tenné lehetıvé. 
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5. Felsıfokú Mezıgazdasági Technikum 

Középfokú Mezıgazdasági Technikum 

/1961 -1968/ 

 

 

Az elképzelések közül egy már 1961-ben megvalósult. Február 1.-jével megalakult 

a Mővelıdési Minisztérium hatáskörébe tartozó Felsıfokú Mezıgazdasági Technikum, 

az ország elsı ilyen jellegő intézménye. A március 8.-án meginduló oktatás az Ady 

Endre utca 17-ben folyt. Az intézmény használatra megkapta a Palotai utca 17. sz. alatti 

épületet is, amely eddig az idıpontig középiskolai kollégium volt. Mostantól a felsıfok 

hallgatói kaptak benne kollégiumi elhelyezést. Az intézmény igazgatójául az MM. 

Szendrei Józsefet nevezte ki. Amikor a Felsıfokú Mezıgazdasági Technikum átkerült 

az FM. irányítása alá és egyesült a Középfokú Mezıgazdasági Technikummal, Váncsa 

Jenı, a Agárdi Állami Gazdaság igazgatója kapott mellékállásként igazgatói megbízást.  

1961. szeptember 1-i kinevezésétıl kezdve Váncsa Jenı a Felsıfokú Technikum 

irányítását végezte, a középfok igazgatói teendıit Tóka Ernı látta el, akit a felsıfok 

igazgatóhelyettesévé neveztek ki, és megbízták a középfok igazgatásával.  

 

Az intézmény a továbbiakban, a következı összetételben mőködött: 

Felsıfokú Mezıgazdasági Technikum nappali tagozat 

Felsıfokú Mezıgazdasági Technikum levelezı tagozat 

Középfokú Mezıgazdasági Technikum nappali tagozat 

Középfokú Mezıgazdasági Technikum levelezı tagozat 

Szakiskola 

 

A felsıfokú technikumban a képzési idı eredetileg két év volt. 

A középfokú technikum négy évfolyamon 1-1 növénytermesztı osztállyal mőkö-

dött. A szakiskola kifutóban volt, új osztályt már nem indítottak. Az intézmény életében 

fontos változást hozott az 1962 nyarán lebonyolított épületcsere. 

Mivel a felsıfokú Technikum indulásakor az MM felügyelete alá tartozott, a Vasvá-

ri Pál Gimnázium Ady Endre utcai épületében kapott elhelyezést. Célszerőnek látszott 

tehát, hogy az egyesülés után az iskola valamennyi tagozata egy helyen legyen, így a 

Középfokú Mezıgazdasági Technikum és a gimnázium helyet cserélt. 
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Ugyancsak az 1962-es évben rendezıdött véglegesen a tangazdaság kérdése is. 

Amikor a volt csalai tangazdaság beolvadt a Csákvári Állami Gazdaságba, a gyakorlati 

oktatás színtere kizárólagosan az Agárdi Állami Gazdaság lett.  

Az intézmény mőködése egy ideig töretlenül folyt. 

Az elsı öt évben a felsıfok nappali tagozata 227, levelezı tagozata 127 növényter-

melı szaktechnikust képzett.  

1966-ban felvetıdött az az igény, hogy a gépüzemelési szaktechnikusi képzésre tér-

jenek át, mert ezen a területen a mezıgazdaság modernizálásának eredményeként erı-

sebben mutatkozott a szakemberhiány. 1967-ben a képzési idı három évre növekedett a 

10/1967. FM útm. Értelmében, az utolsó évben nyílt lehetıség szakosodásra. 

A szubjektív és objektív okok, az eléggé át nem gondolt oktatáspolitikai reformok 

következtében azonban ez volt a felsıfokú technikum utolsó évfolyama, s a képzés nap-

pali tagozaton1970-ben, levelezı tagozaton pedig 1971-ben megszőnt. 

Az intézmény vezetésében idıközben változás állott be. 1965-ben Németh József 

kapott igazgatói kinevezést.  

A tárgyi feltételeken sokat javított a felsıfok fejlesztésére az FM-tıl kapott jelentıs 

anyagi támogatás. Ez elsısorban a laboratórium, a szertárak és a különbözı gyakorlóhe-

lyek fejlesztésében, felszerelésében jelentkezett jobb lehetıségeket, s vele az oktatás 

korszerősítését. 

A mezıgazdasági technikum ilyen körülmények között évente 1-1 osztálynyi jól 

képzett középkádert bocsátott ki az agrárgazdaságba, a végzett diákok egy része a felsı-

fokon vagy szakirányú egyetemeken, fıiskolákon tanult tovább. 
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6. Mezıgazdasági Technikum és Szakközépiskola 

Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképzı 

      /1968 – 1978/ 

 

A felsı- és középfokú képzés megszüntetésével egy idıben megkezdıdött az áttérés 

a szakközépiskolák beindítására. 1968 szeptemberétıl már szakközépiskolai osztály is 

volt az oktatási komplexumban mezıgazdasági céllal. 

Ugyanebben a tanévben, 1968-69-ben került át Budapestrıl a malomipari és sütı-

ipari szakmunkásképzés, két elsı és egy második osztállyal növekedett a tanulólétszám. 

1969-ben indult két újabb szakközépiskolai osztály: a mezıgazdasági gépészeti és 

malomipari elsı osztály. 

Így a szakképzés kétirányúvá /mezıgazdasági és élelmiszeripari/ vált. 

Az iskola vezetısége ekkor még úgy látta, hogy a tárgyi feltételek csak egy-két tan-

évre lesznek megfelelıek mind az oktatás, mind a kollégiumi elhelyezés szempontjából, 

utána azonban komoly épületbıvítésre lesz szükség.  A gondokon csak némileg enyhí-

tett, hogy a Gabonatröszt az Irányi utcában /molnár szakközepes és szakmunkástanulók/ 

számára kollégiumi célra épületet vásárolt. 1970-ben, az újabb beiskolázás után az in-

tézmény tanuló- és tanárlétszáma az 1967-es – még a felsıfok ittlétekor fennálló – hely-

zethez/280 tanuló, 37 tanár/ képest a következıképpen alakult: 

- Mezıgazdasági Technikum és Szakközépiskola: 220 tanuló és 23 Tanár 

- növénytermesztı-állattenyésztı szakon 154 tanuló /1. - 2. osztály: szakkö-

zépiskola, 3.-4. osztály: technikum/ 

- mezıgazdasági gépészszakon: 66 tanuló /1.-2. osztály/ 

- Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképzı: 270 tanuló és 

23 tanár 

- malomipari szakközépiskola /1.-2. osztály/: 61 tanuló 

- malomipari szakmunkásképzı /6 osztály/: 152 tanuló 

- sütıipari szakmunkásképzı /3 osztály/: 57 tanuló 

 

Ehhez járult még a Termelıszövetkezetek Továbbképzı Tanfolyama és a középfokú 

levelezı tagozat. 

A következı tanévben (1971) a tanulólétszám 500 fölé emelkedett. Ez már súlyos 

elhelyezési, tantermi, szertári és kollégiumi gondokat okozott, amit az iskola vezetısége 

épületvásárlással vagy építkezéssel kívánt enyhíteni, de ezek a tervek /a kollégium 

megépítése kivételével/azóta sem valósulhattak meg. Nehézséget jelentett az is, hogy a 
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mezıgazdasági gépész szak gyakorlati oktatásának feltételei nem voltak adottak, az 

élelmiszeripari szakmunkásképzésnél is hiányzott a gépmőhely. Ugyanis ez a fáradsá-

gos munkával korábban létrehozott gyakorlóterület 1970 nyarán leégett, így a tantestület 

gépészeti oktatói saját maguk alakítottak ki egy ideiglenes lakatos alapozó mőhelyt. 

Mindennek ellenére az iskola igyekezett az élet és a „népgazdaság”, illetve az oktatás-

politika elvárásainak a tıle telhetı legnagyobb mértékben eleget tenni.  

„Korszerően képzett, jól felkészült, a gyakorlatot is ismerı és az elméleti ismerete-

ket a lehetı legrövidebb idın belül alkalmazni tudó szakembereket várnak tılünk a 

nagyüzemek,”11 

Az intézmény igazi alkotómőhellyé vált elméleti és gyakorlati téren egyaránt. A 

gyakorlatban az illetékes mezıgazdasági üzemekkel és élelmiszeripari vállalatokkal 

kialakult az érdemi, felelıs kapcsolatrendszer. Az elméleti oktatómunka magas színvo-

nalon állt, amit a végzett és munkába állt tanulókról kapott elismerı visszajelzések, a 

továbbtanulásra jelentkezettek több mint 50%-os felvételi aránya bizonyítottak. A 

szakmai és tanulmányi versenyeken az iskola tanulói minden tanévben sikeresen vettek 

részt. Élénk szakköri élet folyt, közismereti és szakmai vonalon egyaránt. Az iskola 

kulturális élete maximális lehetıséget nyújtott az érdeklıdık számára a tanórán kívüli 

ismeretbıvítésre, tehetségük kibontakoztatására, önmővelésre és önálló szakmai és tu-

dományos munkavégzésre. A tanulók a város kulturális életében is szerepet vállaltak, a 

társadalmi munkában is aktívan részt vettek.  

Az iskola vezetısége minden eszközzel támogatta a modern oktatástechnikai eszkö-

zök beszerzését és használatát. Mindezen törekvésekben igen nagy segítséget jelentett a 

sikeresen és hatékonyan mőködı KISZ szervezet, mely nemcsak az intézményben folyó 

munkát segítette, hanem minden évben megszervezte a nyári építıtáborokban való rész-

vételt. Az iskola-kombinát ezen kívül a Mezıföldi és Kelet-Dunántúl szakember to-

vábbképzésének központjává vált. Szaktanácsadó és meteorológiai elırejelzı szolgálat 

mőködött. Tanzániai fiatal mezıgazdászok számára három ízben rendeztek kilenc hóna-

pos továbbképzı tanfolyamot.  

1972. szeptember 1-jével újabb személyi változás történt az iskola vezetésében. Dr. 

Németh József kétéves külszolgálatra ment Tanzániába. Az intézmény fıhatósága az 

igazgatói teendık ellátásával Tóka Ernıt bízta meg, aki a Mezıgazdasági és Élelmiszer-

ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzı vezetıje volt 1975. január 31-ig. 1975. feb-

ruár1-tıl Jámbor Lajosné lett az iskola igazgatója. Az 1975-ös év fontos változása volt, 

hogy az iskola a MÉM hatáskörébıl a Mővelıdési Minisztérium hatáskörébe került. 

                                                 
11 Részlet Dr. Németh József igazgató által, az 1971/72-es tanévrıl kiadott évkönyv bevezetıjében írtak-
ból. 
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A 70-es években az iskola fokozatosan új profilúvá vált. Megindult a szakmunkás-

képzés fejlesztése, ami az osztályok számának gyarapodását jelentette. 

Az 1970-71-es tanévben négy malomipari, két sütıipari, a következıben hat malom-

ipari, három sütıipari szakmunkásképzı osztály mőködött. 1975-76-ban más intézmé-

nyektıl átvéve egy hőtıipari, három húsfeldolgozó és egy kis létszámú tejipari szak-

munkásképzı osztály is indult.  

Ez a bıvülés az iskola tárgyi feltételeit, mőködésének körülményeit egyre nehezeb-

bé tette. Ezen a tényen az sem változtatott, hogy a hőtıipari szakmunkásképzés rövide-

sen megszőnt. Az iskola épülete továbbra is szők maradt az egyre növekvı tanulói lét-

szám mellett. 

Az intézményben természetesen tovább folyt a szakközépiskolai képzés, egy évfo-

lyamon három osztállyal: malomipari, növénytermesztı-állattenyésztı és mezıgazdasá-

gi gépész szakon. 

A levelezı középfokú oktatás, a felnıtt szakmunkástanfolyamok, a technikus minı-

sítı és a mesterszakmunkás tanfolyamok tartása is az iskola feladatai közé tartozott. 

Az oktató-nevelı munkát természetesen a gazdaság igényei és az oktatáspolitikai 

irányelvek határozták meg. Melyeknek az intézmény igyekezett az objektív nehézsége-

ket leküzdve, mindig eleget tenni. Elméleti és gyakorlati téren igyekezett diákjainak az 

általános mőveltség mellett konvertálható szakmai ismereteket nyújtani. A közismereti 

és az elméleti szakmai tárgyak oktatása a felügyeleti szervek minısítése szerint magas 

színvonalon folyt, a gyakorlati oktatásban, pedig az érintett üzemek és vállalatok támo-

gatásával arra törekedett az iskola, hogy a diákok lehetıleg megismerjék a folyamatos 

termelımunkát, elsajátítsanak sokrétő gyakorlati ismeretanyagot, sıt bizonyos területe-

ken önálló termelımunkát is folytassanak. 

Az Agárdi Állami Gazdaság, majd annak jogutódja, az Agárdi Mezıgazdasági 

Kombinát a mezıgazdasági szakközépiskolai osztályok gyakorlati bázisává épült ki, de 

emellett a Bodakajtori Állami Gazdaság és a székesfehérvári Kossuth, Vörösmarty és 

Szabadélet MgTSz is gyakorlati színtér lett. Elzamajor, Felsıcikola és Csiribpuszta a 

naposi gyakorlatok helyszíne volt. Az élelmiszeripari képzésben a malomipari szakkö-

zépiskola és a szakmunkásképzı tanulói eleinte kénytelenek voltak gyakorlati oktatásra 

Enyingre, Mórra és Bicskére járni, ami technikai, közlekedési nehézségeket jelentett. 

1972-tıl a martonvásári malom üzemeltetését teljes egészében a diákok végezték. 

1974-tıl a régi székesfehérvári „Akóts”12 malom tanmalommá vált. 

                                                 
12 A malmot egy Mann nevő téglagyáros építette a XIX. század végén. Az üzemet az a gızgép hajtotta, 
amelyet a Láng Gépgyár az 1896-ban, Amerikában tartott Világkiállításon mutatott be. 1907-ben vette 
meg Akóts János, majd bıvítette. A 30-as években kb. 10q/óra kapacitással dolgozott. Akóts János halála 



 33 

A Fejér Megyei Húsipari Vállalat és a Sütıipari Vállalat saját tanmőhelyt létesített a 

szakmunkástanulók számára. 

Az nevelı tevékenység szorosan kapcsolódott az oktatómunkához. A 70-es évek ok-

tatási demokratizálódási folyamatát, a „gyermekközpontú iskola”, kialakítását a demok-

ratikus módszerek bevezetését az iskola vezetısége és tantestülete magáévá tette. A 

szigorúan vett tantervi minimum mellett az esztétikai, hazafias, mővészeti nevelés is 

mindig célja volt az intézménynek, a tanulók színvonalas kulturális élete jellemzı volt 

az iskolának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
után a fia Akóts Gyula vette át. 1950-ben államosították, 1957-ben átszerelték. A mai napig a malomipar 
gyakorlati oktatás bázisa. 
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7. Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet 

     /1978 – 1991 / 

 

1978-ban az iskola fennállásának 40. , a szakközépiskolai képzés beindulásának 10. 

évfordulója alkalmából az intézmény névfelvételének kérdése napirendre került. Több 

variáció közül végül a Mővelıdésügyi Minisztérium Vántus Károly13 nevét fogadta el 

és engedélyezte felvételét. 

1978. november 25-én rendezte meg az iskola a névfelvételi ünnepélyét a Vörös-

marty Színházban. Ünnepi beszédében Váncsa Jenı mezıgazdasági és élelmiszeripari 

miniszterhelyettes (korábban többek között az iskola igazgatója) méltatta a 40, illetve 

10 éves szakemberképzés eredményeit, az intézmény oktatási-nevelési és népgazdasági 

hasznosságát. 

Ebbıl az alkalomból Dr. Lénárt Lajos a Gabona Tröszt vezérigazgatója és Oszvald 

László, az Agárdi Mezıgazdasági Kombinát vezérigazgatója zászlót adományozott az 

iskolának. A „Vántus” azóta is tovább mőködik, természetesen a gazdasági élet és az 

egyéb körülmények megkövetelte változások és változtatások miatt folyamatosan alaku-

ló profillal, mint az egykori Magyar Királyi Szent István Középfokú Tanintézet jog-

utódja. 

A történet folytatódik, de idınként módosulnak az iskolával szemben támasztott el-

várások, követelmények, ezért idırıl idıre új fejezet kezdıdik a történetben is.  

„… Van azonban valami, ami állandó. A remény, hogy sikerül megfelelni a várako-

zásoknak és a szándék, az akarat, hogy a szép, eredményes múlttal való összevetésben a 

ma iskolájának se legyen szégyenkezni valója. 

Az a hit munkál minden pedagógusban, hogy nemcsak a gazdasági élet megrendelé-

sére „termel”, hanem olyan ifjakat nevel, akik, mint a múltban végzettek közül is sokan, 

tevékeny maghatározó alakítói lesznek közvetlen vagy tágabb környezetünknek. Akik 

nem passzív elviselıi lesznek körülményeiknek, hanem tudnak élni lehetıségeikkel, 

netán közremőködıivé válnak új, jobb gazdasági, társadalmi feltételek kialakításának.  

A mai, gondokkal terhes társadalmi helyzetben ezek a remények adják pedagógiai op-

timizmusunkat, ezekbıl merítünk erıt az újabb és növekvı nehézségek leküzdéséhez.”14 

Az oktató-nevelı munka az elıbbiek tekintetében változatlan lelkesedéssel tovább 

folytatódott. 

                                                 
13 Vántus Károly /1879. 02. 20. Nagyvárad/ Részt vett az 1918-19-es eseményekben. 1927. 06. 18-án halt 
meg. Novogyevicsben van ma is a sírja. /Kremnitzky Gábor: Vántus Károly „… fantasztikus regény hıse 
is lehetne. Székesfehérvár 1978 Emlékkönyv./ 
14 Barta Lajos: Az iskolai képzés szerkezete napjainkban. Székesfehérvár 1988. Emlékkönyv. 
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Az idıszakonként módosuló gazdasági igényekhez, ezen belül a Fejér megye mezı-

gazdasági és élelmiszeripari üzemeinek változó szakemberszükségletéhez rugalmasan 

alkalmazkodott az iskola elméleti és gyakorlati szakmai képzése. 

A megye mezıgazdasága és élelmiszeripara ebben az idıszakban országos mércével 

mérve is fejlett volt. Az ezen ágazatokban dolgozó emberek munkáját termékeiken ke-

resztül a lakosság naponta értékeli: dicséri vagy elmarasztalja. Fontos volt tehát, hogy 

olyan szakemberek kerüljenek ki az iskolapadból, akik amennyiben rajtuk múlik, elis-

merést, közmegbecsülést élvezhessenek.  

Az iskolára már 1978-ban is a képzési formák sokfélesége volt jellemzı. Nappali 

tagozaton ebben a tanévben huszonkilenc osztály mőködött. Egy-két különbséggel ez a 

szám jellemzı az elmúlt tíz évre is. Levelezı tagozaton tizenegy osztályban folyt a taní-

tás. Emellett felnıtt tanfolyamos szakmunkásképzéssel, technikusminısítıs tanfolya-

mos képzéssel, mesterszakmunkás és mővezetı képzéssel is foglakozott az iskola. Az 

intézmény keretein belül mőködött a MÉM. Mérnök és Vezetıképzı Továbbképzı In-

tézetének kihelyezett részlege is.  

A nappali tagozaton huszonegy osztályban folyt a húsz éves múlttal rendelkezı 

élelmiszeripari képzés. Szakmunkás képzési célú a négy éves, érettségit adó malomipari 

szakközépiskolai osztály. A gabonaiparban bekövetkezett mőszaki fejlıdés következté-

ben a képzés 1978-tól mőszaki irányú. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányi idı alatt a gyár-

tástechnológia elméleti és gyakorlati megismerése mellett gépészeti elméleti és gyakor-

lati ismereteket is szereztek a tanulók. Természetesen a jó tanulmányi eredményt elérı 

tanulók szakirányú továbbtanulása is biztosított volt. 

A párhuzamos osztályokban folyó molnár szakmunkásképzésben a technikai isme-

retek domináltak. Ez jellemzı az élelmiszeripari szakközépiskolai levelezı osztályokra 

is. Ezen a tagozaton malomipari, sütıipari és húsipari középiskolai végzettséget szerez-

hettek a diákok. A gyártástechnológiai ismeretek túlsúlya jellemzı a párhuzamos osztá-

lyokban folyó húsipari és az évfolyamonként egy-egy sütı és tejtermékgyártó osztály-

ban tanulók tananyagára is.  

A malomipari szakközépiskolai osztály országos benépesítéső, de hasonló, majd az 

egész ország területére kiterjed a molnár szakmunkástanulók beiskolázási körzete is.  

A gyakorlati képzés a Fejér Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat üzeme-

iben, illetve az oktatás céljára kialakított tanmalomban és tangépmőhelyben folyt.  

A hús-, sütı- és tejipari tanulók döntı többsége a megye városaiból, községeibıl ér-

kezett. 

A húsfeldolgozók gyakorlati foglalkozásai a Fejér Megyei Állatforgalmi és Húsipari 

Vállalat által kialakított tanmőhelyben zajlottak. 
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Tanüzemben tanulhatták a szakma fortélyait a sütıs tanulók is. 

A tejtermékgyártó tanulók a Fejér-Komárom Megyei Tejipari Vállalat fehérvári 

üzemében szerezhették meg gyakorlati ismereteiket.  

Feltétlenül meg kell említeni azokat a gyakorlati ismereteket nyújtó helyeket is, 

amelyek a megye, illetve a város határain kívülrıl évrıl-évre várták az iskola tanítvá-

nyait:  

• A Gabona Tröszt vállalatai közül hosszú évek óta fogadta az intézmény ta-

nulóit Karcag és Törökszentmiklós rizs, illetve borsó hántoló malma. A re-

pertoár 1978-ban bıvült a vámosgyörki napraforgó és a gyöngyösi árpahán-

toló üzemek nyújtotta lehetıségekkel. 

• A keveréktakarmány gyártással a helyi Kossuth és Vörösmarty Termelıszö-

vetkezet keverıüzemei mellett a sárbogárdi keverıüzemben ismerkedhettek 

meg a tanulók. 

• A tejtermékgyártó szakos diákok a sajtgyártás módszereivel a csermajori 

üzemben ismerkedhettek meg a nyári összefüggı gyakorlat keretében. 

A sor még folytatható lenn például a kalocsai malommal, a budapesti szalámigyár-

ral, stb. Összegzésként megállapítható az élelmiszeripari vállalatokkal kialakult kiváló 

kapcsolatok biztosították, hogy a diákok szakmájukat magas színvonalon elsajátíthas-

sák.  

Fennállása óta folyik az intézménybe mezıgazdasági szakképzés. A képzési profi-

lok hol tágabb, hol szőkebb keresztmetszetét fedték a mezıgazdasági termelésnek. A 

’80-as évek az átalakulás idıszakát jelentették. Kifutóban volt a szakmunkás képzési 

célú, négyéves képzési idejő állategészségır szak és felfutóban a szélesebb szakmai 

spektrumú, ötéves képzés után technikusi oklevelet adó állattenyésztı-állategészségır 

szak. Az állategészségır képzést a mezıgazdasági nagyüzemek állattartó telepein je-

lentkezı állategészségügyi feladatok kívánták meg. A képzés elsıdleges célja, hogy az 

állatorvosok mellett olyan középfokú képzettségő szakember tevékenykedjen, aki az 

állategészségügyben jelentkezı tömegmunkákat az utasításnak megfelelıen elvégezze, 

irányítsa, illetve ellenırizze. Továbbá jó tanulmány eredménnyel sikeresen felvételiz-

hetnek az iskola diákjai az agrár-felsıoktatási intézményekbe.  

A’80-as évek végére, a szakmai feladatok összetettségének megfelelıen megnıtt a 

gyakorlati munkahelyek száma is. A gyakorlati képzés bázisa változatlanul az Agárdi 

Mezıgazdasági Kombinát. Az iskola folyamatosan igénybe vette annak szakosított ál-

lattartó telepeit. Az 1978-ban indult állategészségır képzésigényeihez igazodva a kom-

binát négy állatfaj elhelyezésére alkalmas tanistállót épített az iskolával közösen. Ez a 

lehetıség 1981-tıl szolgálta az oktatást. Ezek a telephelyek biztosítják az 1978-ban in-
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dult állattenyésztı-állategészségır képzés gyakorlati feltételeit is. A bázisüzem mellett 

tartottak gyakorlatokat a Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát Kísérleti Telepén és a szé-

kesfehérvári termelıszövetkezetek állattartó telepein. Nélkülözhetetlen szakmai ismere-

teket szerezhettek a diákok a Fejér Megyei Állatkórházban és a Fejér Megyei Állat-

egészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Ellenırzı Állomáson, valamint a Fejér Megyei 

Állatforgalmi és Húsipari Vállalat telephelyén, ahol szakállatorvosok irányítása mellett 

folyt a munka. 

A gyakorlati élet igényeinek változásával változik a képzési profil is. Az érdeklıdés 

a ’80-as évek végére már inkább az alaposabb állattenyésztési ismeretekkel rendelkezı 

középkáderek felé fordult. Ennek kívánt megfelelni az elızıekben már említett techni-

kusképzés. Az iskola terveiben szerepelt az is, hogy az 1989-90-es tanévtıl szakmunkás 

képzési célú általános állattenyésztı szakközépiskolai osztályt is indít. 
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8. Szent István Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola 

    /1991 – 

1988. decemberében az iskola megalakulásának 50. évfordulójának megünneplése 

jelentıs külsıségek között zajlott le. AZ ünnepély helye a Mővelıdési Központ István-

termében volt. Az évfordulóra a tudományos diákkörök számára az iskola pályázatot írt 

ki. Erre a felhívásra 19 pályamő érkezett. A legsikeresebb pályázatok írói közül az elsı 

négy részleteket olvasott fel az ünnepélyen. Ezen az emlékezetes ünnepélyen kezdemé-

nyezte elsıként Dr. Balaton Gyula minisztériumi fıtanácsos /a korábbiakban említett, 

az intézménybe elsıként beíratott diák/ a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium kép-

viselıje, Dr. Németh József, az iskola korábbi igazgatója a Szent István Alapítvány 

létrehozását. Az alapító okirat szerint az Alapítványt az iskolában tanuló diákok számá-

ra az idegen nyelvek elsajátítására és közmőveltségi tárgyak tanítására kezdeményezték. 

A Szent István Alapítvány Kuratóriuma 1991. április 24.-én alakult meg és 1991. május 

23-a óta mőködik. Ezen az ünnepélyes évfordulón vetıdött fel újólag, hogy az iskola 

kezdeményezze a Szent István név újrafelvételét. Az iskola vezetısége ezt a névfelvételi 

kérelmet felkarolta és névmódosítási szándékot juttatott el a felügyeleti szervekhez. 

Végül is a névmódosítási kérelem a rendszerváltozással megoldódott. Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése1991. februári határozata a Vántus 

Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet elnevezését Szent István Mezıgaz-

dasági és Élelmiszeripari Középiskola elnevezésre változtatta. 

Az 1991-92-es tanévben megkezdıdött a kapcsolat kiépítése egy franciaországi me-

zıgazdasági iskolával. Ennek eredményeképpen 1992. októberében tanárok és diákok 

utaztak az iskola autóbuszával Neuvic-be15, néhánynapos tanulmányútra. Ez a kapcsolat 

a mai napig fennáll. Legutóbb a franciák jártak 2004. ıszén az intézményben. 

1992. augusztus. 1-tıl a nyugalomba vonult Jámbor Lajosné Igazgató után Osváth 

Csabánét nevezték ki az iskola vezetıjének.  

A Fejér Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat privatizációjával összefüg-

gésben a Tanmalom /Akóts-féle/ városi tulajdonba és az iskola kezelésébe került. 

A tavaszi nagytakarítás során a szenespincében két régi emléktáblára bukkantak a 

dolgozók. Az egyik az iskola alapításának emléktáblája 1938-ból, a másik az iskola  

 

                                                 
15 Neuvic, 2000 lakosú kisváros mezıgazdasági szakiskolával, melynek neve Lycée Agricole. Párizstól 
600 km-re délre Limousine megyében, Corréze tartományban. 
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épületében 1950-ig mőködı Magyar Királyi Ybl Miklós Reálgimnázium egyik kiváló 

igazgatójának, Kuthy Józsefnek fehér márvány emléktáblája, melyet Bory Jenı alko-

tott.16 

Az átalakulások, átszervezések – mint ahogy ez így volt máskor is az iskola történe-

tében – nem múltak el változások nélkül. Újra elıtérbe került az általános mezıgazda-

sági szakképzés. Újra lehetıvé vált, hogy a kidolgozott tanterv alapján szakembereket 

képezhessen az iskola a kis- és nagyüzemek, valamint a mezıgazdaság számára. Ez a 

képzési forma az 1992-93-as tanévben indult be. A tanulók a negyedik év végén érett-

ségit tehettek. Az érettségi vizsga tárgyai: magyar nyelv és irodalom, történelem, mate-

matika és biológia tantárgyak, szakmai gyakorlat és egy általuk választott, szakmai el-

méleti tantárgy; növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet vagy géptan. Érettségi után 

szakirányú fıiskolán vagy egyetemen tanulhattak tovább. A negyedik év után egy, eset-

leg másfél éves szakmunkásképzésben vehettek részt a tanulók. Az iskola mindenkori 

vezetısége arra törekedett, hogy a diákok számára megszerezhetı szakmai ismeretek 

lehetıségeit kiterjessze. Ebben a társkeresésben lett az iskola testvériskolája a szlovák 

Suranyban (Nagysurány) lévı Mezıgazdasági Technikum. Ez a kapcsolat a tanulási 

lehetıségek mellett kitőnı kirándulási, sport- és kulturális élményt jelentett mindkét 

iskola tanulói számára17. A külföldi kapcsolatok tovább bıvültek. A Schwäbisch 

Gmündbe látogató iskolavezetık küldöttsége újabb, az iskola számára kedvezıbb barát-

ságot kötött. Így jutott hozzá az intézmény – ajándékozási és együttmőködési szerzıdés 

megkötésével – egy húsfeldolgozó tanmőhelyhez, illetve azok gépeihez. A húsipari 

tanmőhelyt 1996. március 1.-én avatták. 

Rövid idı alatt, az iskola jellegére vonatkozó elnevezések is gyorsan változtak, Me-

zıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolából – középiskola, majd az 1997-98-as 

tanévtıl szakképzı iskola. Ez azt jelenti, hogy folyik 

• általános állattenyésztı képzés, mely az érettségivel a szakmunkás szak 

megszerzését is biztosítja a tanulók számára. Különbözteti vizsgával a tech-

nikusi szak is megszerezhetı 

• általános mezıgazdasági szak – mely talán a jövı oktatási formáját is jelent-

heti, hiszen a képzésen belül tovább szakosodhatnak, „váltogathatnak” a ta-

nulók 

                                                 
16 A táblákat restaurálták, s az aulában a méltó környezet kialakítása után ismét fel lettek állítva. (Koppán 
Zsolt restaurátor és Vörös Ferenc munkái). Ugyanitt kapott helyet a hagyományápolás jegyében újra önte-
tett 8 kg-os rézharang (Gombos Lajos munkája), melynek igényes tartószerkezetét Horvai Vendel és 
Polczer József az intézmény két tanára készítettek. Elıször az 1992-93-as tanév ballagásán szólalt meg, 
május 15-én. 
17 A Surányi Mezıgazdasági Technikum a várostól 2 km-re van, a tangazdasággal egy helyen. Növény-
termesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Ez a kapcsolat 1990-ben megszőnt. 
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• élelmiszeripari szakképzés, a neve fémjelzi a képzés irányultságát 

• dolgozók hároméves szakközépiskolája, intenzív nappali tagozat. A szak-

munkásképzés sikeres befejezése után két év alatt gimnáziumi végzettséget 

szerezhet, illetve érettségit tehet az ide jelentkezı. 

Az 1992-93-as tanévben az oktatási-nevelési munkán kívül a diákok eredményesen 

vettek részt a különféle sportversenyeken bajnokságokban, kulturális rendezvényeken. 

A tanév folyamán a Diákönkormányzat rendezte meg sikeresen az iskolabált, a tava-

szi diáknapokat és egyéb rendezvényeket.  

A Paksi Atomerımő Környezetvédelmi Diákpályázatán az iskola két tanulója –Rácz 

Gábor és Tóth Balázs – dicsérı oklevelet kaptak pályamunkájukért. 

Ettıl az évtıl ismét van az iskolának Tangazdasága, mely Csirib-pusztán és János-

majorban 60 hektáron terül el. A tangazdaság vezetıje Teubel György18.  

1993. július 1.-tıl Kremnitzky Gábor – pályázat eredményeként -–megkapta kineve-

zését a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet igazgatói posztjára. 

Az intézmény könyvtára 35 000 Ft-ot nyert az Iskolai Könyvtárakért Alapítvány ál-

tal meghirdetett pályázaton. 

Az 1993-94-es tanévben, az iskolában harminchét osztály mőködött. Ebbıl a har-

minchétbıl huszonkettıben élelmiszeripari képzés folyt, a diákok 60 %-a az élelmiszer-

ipari szakma vagy szakmák valamelyikét tanulta. Az élelmiszeripari szakon szakmun-

kásképzés, szakközépiskolai és technikusképzés volt. Szakmunkástanulókat molnár, 

sütı, húsipari és tejtermékgyártó szakmákban képeztek.  

Ebben az évben négyéves képzési idejő szakközépiskolai osztályok is voltak, az 

üzemfenntartó gépész III. és IV. osztályok, de a következı évben ezen a szakon a kép-

zés megszőnt.  

Az ötéves technikusképzés két élelmiszeripari szakirányban folyt az iskolában: 

egyik a malomipari és keveréktakarmány gyártó szak, a másik (az üzemfenntartó gépész 

szakot felváltó) élelmiszeripari gépész szak. A malomipari technikusképzésbıl 1993-

94-es tanév végén került ki az elsı végzıs osztály, az élelmiszeripari gépész szakon 

ebben az évben még csak egy elsı és második osztályok voltak. 

A szakmunkásképzés idıtartama három év, amelynek a végén szakmunkásvizsgát 

tesznek a tanulók. A jelentkezık száma magas volt, különösen a sütı és tejtermékgyártó 

szakokra. A képzési idı alatt egy hét gyakorlati és egy hét elméleti oktatás váltakozva 

 

                                                 
18 Az iskola 1992. októberétıl az Agárdi Mezıgazdasági Kombináttal történt megállapodás alapján keze-
lésbe vett 62 ha szántóterületet. Két részben, 20 ha-os rész Agárd-csiribpusztán és 40 ha-os rész Seregé-
lyes-Jánosmajornál a 62. sz. út mellett.  
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követte egymást. A tanulók a gyakorlatokat vállalati tanmőhelyekben, magánüzemek-

ben és az iskola által üzemeltetett tanmalomban végzik. 

A szakközépiskolai képzés ideje négy tanév. A tanulók hetente négy napon járnak 

elméleti oktatásra, egy napon, pedig gyakorlati foglalkozásra a tanmalomba, illetve a 

tanmőhelybe. A negyedik év végén érettségi vizsgát tesznek közismereti, valamint a 

malom- és dohányipari szakmai elméleti tantárgyakból és a szakmai gyakorlatból. 

A technikusképzés öt éves idıtartamú. A tanulmányi idı alatt a tanulók hetente négy 

napon elméleti oktatásban vesznek részt, egy napon, pedig gyakorlati foglalkozáson 

vannak a tanmalomban. Az elsı négy évben fıleg közismereti tárgyakat tanulnak. A 

negyedik év végén érettségi vizsgát tesznek. A sikeres érettségi vizsga után a tanuló 

dönthet, hogy az iskolában befejezi az ötödik, technikusi évet, vagy felsıfokú oktatási 

intézménybe felvételizik. Az ötödik évben csak szakmai tantárgyakat tanulnak, s az év 

végén technikusi képesítı vizsgát tesznek. 

A gyakorlati oktatások a tanmalom és a tanmőhely mellett egyéb helyszíneken is 

folynak: húsipari /Albahús-Kft/; sütıipari /Sütıipari Vállalat, Sikér Bt, Elim Bt, Nefe-

lejcs Pékség, Juhász Pékség, BIO-SÜTİ Kft Velence, Wermes-Brot Sütıipari Kft Mór/; 

tejtermékgyártó /FEJÉRTEJ-PARMALAT RT./ 

Ebben a tanévben két diák (Kuczi Attila húsipar, és Papp István sütıipar) szerzett 

szakmunkástanuló versenyen szakmunkás bizonyítványt és két tanuló nyert felvételt 

humán orvosi és állatorvosi egyetemre. 

A Palotai úton számítógép termet alakítottak ki hálózatba kötött 386-os IBM PC gé-

pekkel. 

Új „ruhába” öltözött a díszudvar, az ünnepek hangulatának emelése érdekében. 

Megalakult az Iskolaszék és megkezdte a mőködését: 

Tantestületi képviselete: Osváth Csabáné, Dr. Ádám Attila 

Önkormányzati képviselete: Csilléri Zsuzsa, Szabóné Kovács Ilona, Csodó Tibor 

Szülıi képviselete: Rutai Dezsı, Szigli István, Végh Kálmánné 

Elnök: Varga Zsuzsa. 

A rendszerváltás utáni években az élelmiszeripar jelentıs változásokon ment keresz-

tül. A nagyvállalati rendszer mellett megjelent a magánszektor a kisüzemekkel, s a 

nagyüzemek is átalakultak a privatizáció folyamán. Az ipari szerkezetváltás jelentısen 

kihat az oktatásra, nemcsak a gyakorlati képzés feltételeire, hanem az elméleti oktatás 

tartalmára és annak szerkezetére is. 
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1993. szeptember 1.-tıl hatályba lépett a LXXIX. Törvény a közoktatásról, valamint 

a LXXVI. Törvény a szakképzésrıl. Az új oktatási törvények életbelépésével a szak-

képzés fokozatosan átalakult. 

Az 1994-95-ös tanév folyamán összesen negyven osztály mőködött 1134 fıvel. 

Ezen belül: általános mezıgazdasági, általános állattenyésztı, állattenyésztı-

állategészségügyi, állattenyésztı-állategészségügyi technikus, élelmiszeripari gépész-

technikus, terményfeldolgozó ipari gépész, malom- és keveréktakarmány ipari techni-

kus, sütı, sütı-molnár, molnár, húsfeldolgozó, tejtermékgyártó, szakmunkások kétéves 

középiskolája szakon. 

1994. ıszén Csalapusztán Agrártörténeti kiállítás volt, melyen az iskola is sikerrel 

képviseltette magát.  

Ugyanebben az idıszakban középiskolai tanárok országos továbbképzésének szín-

helye volt az intézmény, ahol az ország összes állattenyésztést tanító tanárai részt vet-

tek. A programok az iskolában és kiscséripusztán az állattartó telepen voltak.  

Az iskola tanulói és tanárai közösen, egymást segítve vettek részt az intézmény ren-

dezvényein: molnár napok, október 23.-i megemlékezés, halottak napi gyertyagyújtás, 

gólyabál, nyílt nap, Mikulás bál, karácsonyi ünnepség, szalagavató, farsangi bál, márci-

us 15.-e, dunaújvárosi diáknapok, iskolai diáknapok, szakmai és tanulmányi versenyek  

stb.  

Az iskola tanárai tantestületi értekezleten megvitatták a rövid- és hosszútávú oktatá-

si és nevelési célokat. 

 „Az újrapolgárosodó Magyarország iskoláinak egyszerre kell modernnek és kon-

zervatívnak lennie. Modernnek, mert oktatási struktúrájával, a tudományos-technikai 

fejlıdés kihívásának megfelelı képzési tartalommal kell szolgálnia a társadalom és gaz-

daság szakember igényét. Konzervatívnak, mert ırizve, gazdagítva a polgári és nemzeti 

hagyományokat, családjához és hazájához mélyen kötıdı polgárokat kell nevelnie. A 

teljes személyiség nemcsak jól képzett szakembert jelent, hanem gazdag, mély érzelem-

világú embert is. A nyílt esző és nyíltszívő diáknak az értelmét kell pallérozni, a lelkét, 

érzelmeit nevelni kell, ”…ez a mi munkánk; és nem is kevés” ”19 

Az egész tanév a fenti gondolatok jegyében telt. Ennek eredményeként könyvelhetı 

el, hogy három szakmában is vettek részt a diákok a Szakma Kiváló Tanulója Verse-

nyen.  

A kultúra jegyében gyarapodott a könyvtár is. A könyvállomány összetétele (kere-

kítve): 

                                                 
19 A Szent István Mezıgazdasági és Élelmiszeripari középiskola évkönyve 1995. Elıszó. Osváth Csabáné 
igazgató. 
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- 28-30 % szépirodalom 

- 70-72 % szak- és ismeretterjesztı irodalom 

Ezen belül: 

 Mezıgazdasági szakirodalom: 

- általános mezıgazdasági monográfiák 

- szántóföldi növénytermesztés 

- növényvédelem 

- gépesítés 

- üzemgazdaságtan 

- állattenyésztés, takarmányozás 

- állategészségügy 

- zöldség és gyümölcstermesztés 

 

Biológia-genetika 

Általános élettan 

Növénytan, állattan 

Pedagógiai szakirodalom: 

- történet 

- elmélet 

- gyakorlat 

Az 1962 óta folyamatosan felhasználható beszerzési kerettel rendelkezı könyvtár-

ban, jellegébıl adódóan minden tudományterület legfontosabb kézikönyve és irodalma 

megtalálható, kiegészítve a válogatott szépirodalommal, többpéldányos kötelezı olvas-

mányokkal, színmővekkel. A 4 600 kötettel indult könyvtár 1995-ben – a többszörös 

törlés, apasztás, állományellenırzés alkalmából avultnak tekintett dokumentumok kivo-

násával is – a 25 000 kötetet közelítette. A folyóiratok száma közel 40. Az éves beszer-

zési keret, a szakképzési alap szakmai könyvekre fordítható összegével együtt 300 000 

Ft, ami 1995-ben 350 – 450 kötet gyarapodást jelentett. A könyvtár minden bizonnyal, 

ha a feltételek és a technikai eszközök adottak, betölti azt a szerepét, melyre a változó, 

de közben állandóságra is törekvı oktatási struktúrában szükség van. 

 Ebben az évben, az iskolában négy szakosztály mőködött: 

- kosárlabda 

- labdarúgó 

- röplabda 

- természetjáró 
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A diákok remek eredményeket értek el: labdarúgó ıszi forduló 1. hely, természetjá-

rás 4. hely. 

A természetjárók havonta egyszer-kétszer túráztak a Vértesben, a Bakonyban, a Pi-

lisben, Börzsönyben, a jó idı beköszöntével még gyakrabban. 

A tanulók közül huszonheten kezdık és haladók) februárban sítáborban vettek részt 

Szlovákiában, Csehországban. 

Az 1995-96-os tanévben negyvenegy osztály mőködött, összesen 1112 fıvel az 

alábbiak szerint: általános mezıgazdasági, általános állattenyésztı, állattenyésztı-

állategészségügyi, élelmiszeripari gépésztechnikus, malom- és keveréktakarmány-ipari 

technikus, sütı, tejtermékgyártó, húsfeldolgozó, szakmunkás gimnázium, szakmunkás-

ok kétéves középiskolája szakon. 

Az iskolában két hétig tartó rendezvénysorozattal emlékeztek meg a honfoglalás 

1100. évfordulójáról. Nemzeti ünnepeinket is méltóképpen ünnepelték a tanulók.  

Halottak napján, hagyományosan gyertyagyújtással emlékeztek tanárok és a diákok 

közösen a haza védelmében hısi halált halt volt iskolatársak emlékére állított szobor és 

emléktábla elıtt.20 

A diákok tantárgyi versenyeken vettek részt, szép eredményekkel. Az iskola kapcso-

latot keresett és talált a Fejér Megyei Mővelıdési Központtal, a Fejér Megyei Pedagógi-

ai Szolgáltató Intézettel, a Vörösmarty Színházzal és a Pelikán Kamarateremmel. A 

diákok körében népszerőek mővelıdéstörténeti elıadások és a különféle színdarabok. 

Az elızı év szakosztályai kibıvültek a tollaslabda, az asztalitenisz és a torna-

aerobik szakosztállyal. 

Óriási esemény történt 1996. március 14.-én az iskolában. Maga „a történet 1993-

ban kezdıdött… A Schwäbisch Gmündbe látogató iskolavezetık megismerkedtek Al-

bert Scherrenbacher  hentesmesterrel, aki bemutatta a csoportnak üzemét és termékeit. 

Zeke Sándor igazgatóhelyettes felkeltette a mester érdeklıdését az iskola után és ısszel 

a fehérvári Önkormányzati Napon Scherrenbacher úr már egy húsfeldolgozó mőhely 

tervével érkezett az intézménybe. A tervek szerint 1994 szeptemberében a tanmőhely 

gépeinek már itt kellett volna lenniük. A tanárok képzeletben már otthont is adtak nekik 

a tanmalom gépmőhelyében. Idıközben – hosszú elıkészítés után – önkormányzati dön-

téssel a Palotai úton levı sütıipari mőhely épülete az iskola kezelésébe került. Ide ter-

vezték elhelyezni a húsipari tanmőhelyt. Nem ment simán a projekt németországi része 

sem, a gépek vásárlásához szükséges pénzösszeg nehezen győlt össze.  

 

                                                 
20 A szobrot Bory Jenı készítette, 1928-ban állították fel. 
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Szerencsére azonban Scherrenbacher úr nem adta fel! A város egyik legtekintélyesebb 

polgáraként minden követ megmozgatott a cél érdekében. Az 1995. szeptemberi Ön-

kormányzati Napon már nemcsak a terveket lehetett nézegetni, már az átalakítások is 

megkezdıdtek. Októberben Jancsek Gyula szakoktató és Hédl Zsolt húsipari szakmun-

kástanuló Schwäbisch Gmündbe utaztak és öt héten át tanulták a német technológiát 

Scherrenbacher úr üzemében. Ezalatt, a gépeket fogadó épület átalakítása kisebb-

nagyobb zökkenıkkel folyt. A magyar szabványok, elıírások több pontban eltérnek a 

némettıl, ezeket át kellett hidalni. November végén írták alá Schwäbisch Gmündben a 

fıpolgármesterrel és a város szakképzı iskolájának igazgatójával az ajándékozási és 

együttmőködési szerzıdést. Most már jöhettek a gépek. Apróbb akadályok a határnál, a 

vámudvarban és már a helyükre is kerültek a mőhelycsarnokban. Decemberben a 

gépgyártók Scherrenbacher úr vezetésével beüzemelték a gépeket, és januárban meg-

kezdıdhetett az oktatás és a termelés. Az ünnepélyes megnyitó 1996. március 1.-én, 

pénteken volt. Nagy készülıdés elızte meg. Scherrenbacher úr már a hét elején megér-

kezett, Jancsek Gyula szakoktatóval és a tanulókkal együtt lázasan dolgozva készítették 

elı az ünnepséget. A sajtó érdeklıdésének fényében, sok illusztris vendég jelenlétében 

március 1.-én 14 órakor a húsipari tanmőhely hivatalosan is megnyittatott. Innen kezdve 

a történet már a nehéz hétköznapokról szól.”21 

Az 1996-97-es tanévben 976 diák fejezte be a tanévet különbözı eredménnyel az 

alábbi összetételben: általános mezıgazdasági, általános állattenyésztı, állattenyésztı, 

állategészségügyi, mezıgazdasági, sütıipari, húsfeldolgozó, molnár, sütı – molnár, ma-

lom és keveréktakarmányipari technikus, sütıipari technikus, élelmiszeripari gépész-

technikus, tejtermékgyártó, szakmunkások szakközépiskolája osztályokban. 

Az 1997-98-as évben 561 fı volt az év végi tanulólétszám a következık szerint: 

élelmiszeripari gépésztechnikus, malom és sütıipari technikus, élelmiszeri technikus, 

tejtermékgyártó, húsfeldolgozó, molnár, sütı, sütı – molnár. 

Az 1998-1999-es év végén 952 fı végzett valamelyik osztályban, a korábbiakban 

már megszokott formákban: élelmiszeripar, általános mezıgazdasági, általános állatte-

nyésztı, mezıgazdasági, állattenyésztı, sütı – molnár technikus, malomipari technikus, 

élelmiszeripari gépész, tejtermékgyártó, mezıgazdasági szakcsoport, szakmunkások 

gimnáziuma, húsfeldolgozó, sütı – molnár, molnár, sütı. 

Az 1999-2000-es tanév záró tanulólétszáma 853 fı. Megoszlása: élelmiszeripari gé-

pész, sütı – molnár technikus, élelmiszeripari technikus, mezıgazdasági, általános állat-

                                                 
21 Osváth Gyuláné: Húsfeldolgozó tanmőhelyt avattunk. A Szent István Mezıgazdasági és Élelmiszeripa-
ri középiskola évkönyve 1996-ban, a Millecentenárium évében. Székesfehérvár 1996.  
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tenyésztı, élelmiszeripari, állattenyésztı, állattenyésztı – állategészségügyi, sütı, sütı – 

molnár, tejtermékgyártó – húsfeldolgozó, szakmunkások szakközépiskolája. 

A 2000-2001-es tanévben 894 fı tanult az iskolában, az alábbi megosztásban: élel-

miszeripari szakmacsoport induló osztályok, sütı, tejtermékgyártó, húsipari, élelmiszer-

ipari gépész, sütı-molnár technikus, mezıgazdasági szakmacsoport induló osztályok, 

élelmiszeripari gépész, általános mezıgazdasági, szakmunkásképzı, szakközépiskola, 

akkreditált élelmiszeripari menedzser, akkreditált hulladékgazdálkodó technológus.  

A 2001-2002-es tanévben 970 diák végezte tanulmányait az intézményben, a követ-

kezı megosztásban: agrár, mezıgazdasági szakmacsoport, élelmiszeripari szakmacso-

port, élelmiszeripari gépész, sütı-molnár, molnár, általános gimnázium, húsfeldolgozó, 

tejfeldolgozó, pék, akkreditált hulladékgazdálkodó technológus, élelmiszeripari mene-

dzser nappali, élelmiszeripari menedzser (levelezı), mezıgazdasági technikus levelezı. 

A 2002-2003-as évben 833 fıvel mőködött az intézmény az alábbi megoszlásban: 

agrár ágazat, mezıgazdasági, élelmiszeripari, pék, molnár, hentes, húsipari, tejipari, 

mezıgazdasági technikus, sütı-cukrász, általános gimnázium, akkreditált hulladékgaz-

dálkodó technológus, élelmiszeripari menedzser, mezıgazdasági menedzser, hulladék-

gazdálkodó technológus, mezıgazdasági technikus (levelezı), élelmiszeripari mene-

dzser (levelezı) 

A 2002-es évben eldılt, hogy Osváth Csabáné nyugdíjba vonul. Utódjaként Major 

János kapta meg a kinevezését 2004. szeptember 1.-vel, aki hatalmas lendülettel fogott 

hozzá az iskola jó hírnevének további öregbítéséhez. 

A 2003-2004-es évet 939 diák fejezte be, a következı megoszlásban: mezıgazdasá-

gi, élelmiszeripari, pék-cukrász, molnár, húsfeldolgozó, tejfeldolgozó, pék, molnár, álta-

lános gimnázium, akkreditált hulladékgazdálkodó technológus, mezıgazdasági mene-

dzser, élelmiszeripari menedzser, élelmiszeripari gépész, sütı-cukrász technikus, gé-

pésztechnikus, mezıgazdasági technikus. 

Az iskolában az oktatás-nevelés mellett tanórán kívüli tevékenységek is folytak. 

Ilyenek a színjátszó szakkör, a gitár szakkör, népi tánccsoport, szavaló-prózamondó 

szakkör, énekkar és szólista szakkör, modern tánccsoport, társastánc, bábszakkör. Né-

melyek igen eredményesen mőködtek. Egyesek felléptek többek között  – tanévnyitó 

ünnepségen, sukorói református templom, Tolnai utcai Óvoda 20. évfordulója, óvodás 

mesejáték, latin táncbemutató, 1956-os forradalmi emlékmősor, a reformáció szülınap-

ja, halottak napja, HANUKA a zsidó hitközségnél, Mikulás-napi DÖK. rendezvény, 

Karácsonyi házi és egyházi rendezvény, újévi gála, önálló vers- és prózaíró verseny, 

házi és városi megemlékezések, Magyar költészet napja, iskolai diáknap, emlékezés a 
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holokausztra, húsvéti rendezvények, Fejér Megyei Diáknapok, ballagás, zsidó mártírok 

emléknapja  –, s egyéb rendezvényeken.  

A sport is elıtérbe került. Szerveztek nıi foci, fiú foci, kosárlabda (lány), kosárlabda 

(fiú), aerobic, természetjárás, atlétika, úszás duatlon, triatlon, tollaslabda rendezvénye-

ket.  

Nıtt a könyvtár könyvállománya, az éves beszerzési lehetıséggel és az alkalman-

kénti felajánlásokkal is: Dokumentumszám 2005 év elején, a korábbi selejtezések és 

egyéb csökkentések után, 23871db, ebbıl könyv 23359, elektronikus dokumentum 512, 

ebbıl CD 238, multimédia 260, videokazetta 14. A könyvtár részére, így áttételesen az 

iskola tanulói és tanárai, valamint egyéb dolgozói részére 14 féle folyóirat járt 2004-

ben. Fenti dokumentumok beszerzésére, évi 650 000 Ft lekötött költség jut. Ezen felül 

2004-ben 60 000 Ft pályázati pénz felett rendelkezhetett a könyvtár plusz a folyóirat 

elıfizetési költség. 

A 2004-2005-ös év 1100 fı feletti diáklétszámmal indult. A tanári kar létszáma 

2004 szeptemberében 89 fı. A szakok, szakirányok, osztályok az alábbiak szerint ala-

kultak:  

• osztályok száma: 45 

• Szakok: erdész, mezıgazdasági orientáció, élelmiszeripari orientáció, gim-

názium, hentes és mészáros, tejipari, molnár, pék-cukrász, húsipari, élelmi-

szeripari gépész, állategészségügyi technikus, mezıgazdasági technikus, 

élelmiszeripari technikus, sütı-cukrász technikus, tej-pékcukrász  

• Szakirányok: szakközépiskola, szakiskola, gimnázium, szakmunkás, techni-

kus, felsıfokú 

A tanórán kívüli tevékenységek sora a következı: színjátszó szakkör, gitár szakkör, 

népi tánccsoport, szavaló-prózamondó szakkör, énekkar és szólista szakkör, modern 

tánccsoport, társastánc, diákújság, diákrádió. Fenti csoportok és szakkörök a korábbi 

évek programjainak megfelelı, illetve némileg kibıvült programmal készültek és ké-

szülnek a továbbiakban is feladataikra.  

A sport is nagy szerepet kap a diákok testi nevelésének fejlesztésében: Karate, nıi 

foci, fiú foci, kosárlabda (lány), kosárlabda (fiú), kézilabda, aerobic, természetjárás, 

illetve a tömegsport: atlétika, úszás, duatlon, triatlon, tollaslabda. 

Az iskola 2004 év végén gazdagodott egy gyönyörő szoborcsoporttal, Szent István 

királyunk és felesége Gizella királyné fából készült mellszobrával, melyet a második 

emeleti lépcsıfordulóban helyeztek el.22 

                                                 
22 A szoborcsoport megálmodója Horváth János szobrászmővész 
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A kilencvenes évek elején még kuriózumnak tőnı néhány számítógépbıl álló számí-

tógéppark mára már százhuszonöt gépbıl álló komoly kapacitású számítógépparkká 

nıtt. Az iskola egyben ECDL vizsgaközpont is. A gépek egy része a gazdasági hivatal, 

a könyvtár, a tanári kar munkáját segíti, többek között internetelérési lehetıséggel, a 

nagyobbik része, pedig a diákok számítógépes ismereteinek fejlesztését szolgálja. A 

2004-2005-ös tanév elsı félévében az iskola pályázat során nyert két mobil számítógé-

pes bıröndöt, melyekkel a tanárok munkája nyert nagy segítséget, mivel a bırönd nem 

csak számítógépet tartalmaz, hanem projektort és egyéb multimédia kezelésére alkalmas 

eszközöket is. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

9. Utószó 
 

 
A bevezetıben említett megismerés - lehetıségekhez képest minél bıvebb megis-

merése mindennek, legyen az egy épület vagy egy intézmény története - folyamatának a 
végére érve az embernek hiányérzete támad. Megoldotta-e a feladatát, avagy sem. Kiter-
jedt-e a figyelme mindenre vagy valamit a legjobb akarata ellenére figyelmen kívül ha-
gyott, elsiklott-e fontos tények ismertetése mellett, megtalált-e minden fellelhetı forrást 
stb.  

Az irodalomkutatás során eljutottam a városi és a megyei levéltárba, ahol az ott dol-
gozók a kedvességük ellenére sem tudtak segíteni, mivel az általuk tárolt anyagok csak 
számlákat és egyéb hasonló elemeket tartalmaztak. Nagyobb szerencsével jártam az 
iskola könyvtárában a könyvtár vezetıjével (Árkovics Miklósné), illetve az intézmény 
vezetıjével (Major János) történt megbeszélésem során, mivel hozzájutottam a Magyar 
Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet és Mezıgazdasági Szaktanácsadó 
Állomás 1938 – 1944-es évkönyveihez. Valamint, mivel már második éve dolgozom 
ebben az iskolában, mondhatom, hogy a „kollégáim” önzetlen segítsége folytán majd-
nem minden kiadott emlékkönyvhöz és évkönyvhöz. A hiányzó évekrıl, pedig az idı-
sebb kollégák elbeszélései segítettek fellebbenteni a feledés fátylát. A mellékletek fény-
képeit az iskola eredeti épületében ma mőködı Vasvári Pál Gimnázium igazgatójának 
(Juhász László) engedélyével, illetve a könyvtárunk vezetıjének, valamint az iskola 
oktatástechnikai szakemberének (Kuglics András) a segítségével sikerült összegyőjte-
nem. Bár bízom benne, hogy a lényeget sikerült megragadnom, a „kisördög” mégis mo-
toszkál bennem, valamit kihagytam. Való igaz, ha a rendelkezésemre álló adatok mind-
egyikét bemutatom, a terjedelem majd a duplája lenne, de a lényeg valószínőleg elsik-
kadt volna. 

A Szent István Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola egész története 
azt példázza, hogy bármi történik is a környezetben, a kitartás és a szorgalom – újrakez-
dés a világháború és az ötvenhatos események után –, a hit abban, hogy a bizalom és a 
nyitottság - a szakmunkástanuló versenyek gyıztesei - meghozza az eredményeket.  
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13. Az iskolában fellelhetı adatok a könyvtárról, meteorológiai megfigyelı 

helyrıl, az egyes induló osztályokról, adományokról, és a tanári kar tagjai-
nak emlékeirıl.  
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M E L L É K L E T E K 
 
 
 
 

Igazgatóink 1938-tól napjainkig 
 
 
 

Kapitány Géza 

Vadányi Miklós 

Dr. Gajári László 

Dr. Cserjés Oberhammer Géza 

Bagotai István 

Fábry László 

Szendrei József 

Váncsa Jenı 

Dr. Németh József 

Tóka Ernı  

Jámbor Lajosné 

Osváth Csabáné 

Major János 
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Tanáraink 1938-tól napjainkig 
(Az elérhetı dokumentumok áttanulmányozása után, a teljesség igénye nélkül) 

 
Arató István 

Árkovics Miklós 
Bagoly Béla 

Dr. Bagotai (Pleidell) Ist-
ván 

Bajtel Attila 
Balajthy Ferenc 
Balajthy László 

Barta Lajos 
Bartáné Dr. Greguss Lívia 

Batáry Lajos 
Dr. Benczúr Béla 
Beniczky István 
Dr. Bér István 
Mistey Péter 
Bognár Imre 
Bokor József 

Borsányi Béláné 
Borsodi Józsefné 

Botos László 
Csiharné Jerola Zsuzsa 

Csordás Endre 
Csóri Csaba 
Csurdi István 

Csutorás Attiláné 
Czucz Andrásné 

Dr. Debreczeni István 
Demeter Géza 

Dobos Kovács Béla 
Dobos László 

Domonkos Jenı 
Erháth László 
Estefán László 

Ébner Irén 
Farkas Jenı 

Farkas Józsefné 
Farkas Zoltán 
Fehér István 

Fekete Istvánné 
Fekete Zoltán 
Fekete József 
Fodor István 
Fülöp Zoltán 

Gál Szilveszter 
Gerlaki Krisztina 

Gévai József 
Gyimesi Ferenc 

Dr. Gyöngyösi Pál 
Hajdú József 

Dr. Hegedős György 
Hegedüs Károlyné 

Hegedüs Sándor 
Hegyi Katalin 

Hódossy Miklós 
Horvai Vendel 
Horváth József 
Horváth Lajos 

Horváth II. Lajos 
Horváth Lajosné 
Horváth László 

Horváth Marianna 
Hraska Imre 

Huszti Erzsébet 
Jászter Ferencné 

Juhász Gábor 
Karácson Sándor 
Kaszap Zoltán 
Katona Imre 

Kenesei Ákos 
Kéri János 

Kiss Sándor 
Kiss Zsolt 

Kissné Kis Judit 
Dr. Kléri János 
Kleifel Imréné 
Kócsa Péter 
Kollár István 

Komáromi József 
Kovács Antalné 
Kovács Attiláné 
Kovács Miklós 
Kovács Tamás 

Kovácsné Dr. Bauer Mária 
Dr. Kozma Péterné 
Körmendi József 
Kırös Vilmosné 

Dr. Körbler Valterné 
Kracsun Józsefné 
Kremnitzky Gábor 
Kucsera Károlyné 

Kulich Sándor 
Kürti Csaba 

Lajtos Ferenc 
Dr. Lakner Józsefné 

Lovász Péter 
Major László 

Maincz Miklós 
Makk László 

Makóiné Szalai Ildikó 
Mányok Miklós 

Mányok Miklósné 
Marton János 

Matus Sándorné 
Mayer Gyızı 

Máté Mihályné 
Milcsevics Várady János 

Monoki Béláné 
Dr. Moravánszki Ákos 

Nagy Lajosné 
Nagy Sándor 

Dr. Nagy Sándor 
Nagy Vince 

Namesnyik Ödön 
Németh Nándor 
Nyakas Lajos 
Orosz Ádám 

Osvald Rozália 
Ott János 

Paletta Richárd 
Pap József 

Dr. Papp Gábor 
Pásztor Éva 

Pechtolné Rácz Mária 
Dr. Perényi Istvánné 

Perjés László 
Pyránszki Béla 
Polczer József 
Pologár Zoltán 
Pollák József 

Dr. Pukancsikné Fett Ágota 
Id. Regıs János 
Ifj. Regıs János 
Rideg Miklósné 
Dr. Rigó Katalin 

Dr. Rigó Pál 
Sági László 

Sajkás Károly 
Schmidt Gyuláné 

Schınné Bak Ágnes 
Semjénné Szabó Irén 

Sikora Györgyi 
Somogyi Antal 

Somogyvári Géza 
Staub Viktorné 
Stiftinger Mária 
Stroia Claudia 
Süle László 
Szalai Csilla 
Szalai Imre 

Szarka László 
Szécsi Tamás 

Szidnai Lászlóné 
Takács István 
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Tari József 
Tergina Kázmér 
Taubel György 

Tiringer Györgyné 
Tompa Károlyné 

Tósaki István 
Tóth István 

Tızsér Katalin 
Dr. Vados János 

Varga János 
Varga Zsuzsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vas Sándor 
Veres Éva 

Verger Terézia 
Vermes Imréné 
Vida Istvánné 

Vinczné Viszt Hedvig 
Viniczai Irén 

Vizi László Tamásné 
Zeke Sándor 

Zsákay Kálmán 
Dr. Zsigmond Jenı 
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Híres tanárok az épületben 
 

Halász Ignác nyelvész, egyetemi tanár, az Akadémia tagja 

Zolnai Gyula nyelvész, egyetemi tanár 

Szabó Dezsı író 

Kelemen Béla szótáríró 

Nagy József Béla a „Magyar Pedagógia” szerkesztıje 

Farkas Gyula berlini egyetemi tanár 

György Oszkár költı, mőfordító 

 

 

Híres Diákok az épületben 
 

Bory Jenı építész és szobrászmővész 

Csók István festımővész 

Széchenyi Zsigmond vadász, természettudományi győjtı 

Lánczos Kornél matematikus 

Kodolányi János író 

Jankovich Ferenc író 

Csanádi Imre költı 

Jávor Ottó író 
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A Szent István Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola nagyobb kor-

szakai 1938-tól napjainkig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenti 

táblázat csak az elnevezések változását mutatja, de ezek nem öncélú átkeresztelések voltak, 
hanem minden esetben sajnos a politika szólt bele a változtatásba, kivéve az elsı és a legutol-
só elnevezés megválasztását, mellyel elsı királyunk emléke elıtt kívánt tisztelegni az iskola 
és az alapítók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elnevezés Idıtartam 
    

Magyar Királyi Szent István Középfokú Gazdasági Tanintézet.  1938 - 1945 

   

Magyar Állami Mezıgazdasági Középiskola. 1945 - 1949 

   

Mezıgazdasági Technikum. 1950 - 1961 

   

Felsıfokú Mezıgazdasági Technikum 1961 -1968 

   

 Középfokú Mezıgazdasági Technikum 1961 -1968 

   

 Mezıgazdasági Technikum és Szakközépiskola 1968 - 1978 

   

 Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképzı.  1969 - 1978 

   

Vántus Károly Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet.  1978 -1991 

   

Szent István Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola.      1991 - 
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1. kép. Az eredeti épület /1938/ 
 
 
 

 
 

2. kép. Az eredeti épület  /2005/ 
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3. kép. Az intézet az udvar felıl /1938/ 
 
 

 
 

4. kép. Az intézet az udvar felıl /2005/ 
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5. kép. Az eredeti épület díszkútjának részlete 
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6. kép. Az eredeti épület hideg és melegvíz, valamint gépészeti berendezéseinek tanúsít-

ványa az épület belsıs falán. 
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7. kép. Az iskola alapításának emléktáblája. 
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8. kép. Az iskola jelenlegi épületének oldalbejárata /1956/ 
 
 

 
 

9. kép. Az iskola jelenlegi épülete a fıbejárat felıl /1956/ 
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10. kép. A „márciusi ifjak” emléktáblája az aulában /Bory Jenı/ 
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11. kép. György Oszkár emléktáblája az iskola fıbejáratától jobbra 
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12. kép. Széchenyi Zsigmond emléktáblája az iskola fıbejáratától balra /1998/ 
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13. kép. Kuthy József emléktáblája az iskola aulájában 
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14. kép. A hagyományápolás jegyében újra öntetett 8 kg-os rézharang (Gombos Lajos 

munkája), melynek igényes tartószerkezetét Horvai Vendel és Polczer József az intéz-
mény két tanára készítettek. 
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15. kép. 
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16. kép. 
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17. kép. 
 

A háborúban elhunyt diákok emlékmőve /Bory Jenı alkotása/ 
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18. kép. 
 

Emléktábla a korábban ebben az épületben mőködött oktatási intézményekrıl. 
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19. kép. 
 

A 2004-ben felállított Szent István és Gizella mellszoborcsoport  
/Horváth János alkotása/ 

 


