KEVI
30 éves a technikusképzés a Kiskőrösi
Petőfi Sándor Evangélikus Középiskolában

Kertész munkaközösség
jubileumi kiadványa

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium ebben a tanévben éppen 30 éve képez kertész-technikusokat és 20 éve
borászokat, illetve ma már inkább élelmiszeripari technikusokat.
A mezőgazdasági képzés 1960-ban kezdődött, akkor úgynevezett 4+2-es szőlőtermesztő és
borkezelő szakon, amely az évek során többször változott.
1963-tól Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola néven működtünk,
1971-től új, 22-es Kertész szakkal bővülve – ahol már szőlő-, gyümölcs-, zöldség- és
dísznövénytermesztést is tanultak a diákok – új néven.
Az új szak beindulásával megváltozott az iskola neve is, Petőfi
Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola lett
Az 1978/79-es tanévtől Szőlő és gyümölcstermesztő, 1990/91-től Általános kertész szakmát
kaptak tanulóink. Közben 1987 szeptemberétől elkezdődött a Kertész technikus képzés. Az
első évfolyam nagy létszámmal indult, dr. Forczekné Huszár Mária osztályfőnök vezetésével.
Az új képzés nagy népszerűségnek örvendett. A tanulóink érettségi után egy évig tanultak
még, és tettek technikus képesítő vizsgát.
Az 1998-99-es tanévtől képzésünk Kertész és növényvédelmi technikus szakra változott. Itt
4+2 rendszerben folyt az oktatás, azaz az érettségi után még két évig tartott a szakmai képzés.
Jelenleg Parképítő és fenntartó technikus osztályunk van. Diákjaink az elméleti képzés
mellett gyakorlati foglalkozásokon ismerkednek meg a szakma fogásaival, a munka
végzésével. A gyakorlati oktatás az iskola saját tanterületén folyik, mint eddigi képzéseink
során is.

A 11. évfolyamos parkos osztály gyakorlati képzése a tanterületen

A borászképzés 1996-ban kezdődött a vincellérképzéssel, amely szintén érettségire épülő
képzés volt. Tanulóink az újonnan épült tanpincében sajátították el a szőlőfeldolgozás és
borkezelés szakmai fogásait, kiegészítve a környék korszerű borászati üzemeinek
látogatásával és a történelmi borvidékeken tett tanulmányi kirándulásokkal.

A képzéshez új tanpincét építettünk feldolgozóval és az emeleten kóstoló helyiséggel.

Korszerű technológiai igényeknek megfelelő technikai eszközökkel dolgozunk

Technikusaink rendszeresen szerepelnek igen szép eredménnyel országos és nemzetközi
József kertész technikus szakon, Hugyi László bor- és pezsgőgyártó technikus szakon ért el
sikereket.

Rendszeresen szerepelnek tanulóink nemzetközi borászversenyeken is: 2017-ben Deli Pál 15.,
Bognár Enikő 17. helyen végzett Franciaországban, az Európai Unió Szőlész-Borász Iskolái
Nemzetközi Versenyén.

Szabadidejükben diákjaink és Szűcs Sándor tanár úr megnézték Párizs nevezetességeit

Az Eszterházy Károly Főiskola által szervezett szőlész-borász szakmai versenyen Egerben
Gilicze Péter és Kecskeméti Attila II. helyezést ért el.
Borász szakon felnőttképzést is folytattunk. A végzettek legnagyobb része borászként
dolgozik, de számtalan tanuló saját hobbi borászatában használja a tanultakat.
Képzésünk főként a környéket látja el kertész és borász középfokú végzettségű
szakemberekkel, de számos tanuló érkezett hozzánk távolabbi régiókból is.
Elhelyezkedésük igen változatos, sok sikeres vállalkozó, szakmában dolgozó munkavállaló
van közöttük. Az Europass bizonyítvány lehetővé teszi mindkét szakmában a külföldi
munkavégzést is.

Görögországi cseregyakorlat

Megkerestük egykori diákjainkat, akik külföldön tevékenykednek borász szakmában.
A 2005-ben végzett Kincses Gusztávot Filus János tanár úr kérdezte:
Annakidején miért választottad iskolánkat, és azon belül a borász képzést?
– Családom generációk óta foglakozik szőlővel és borral. Úgy gondoltam, hogy ehhez
mindenképpen szükséges a szakmát jól megtanulni, ezért választottam ezt az iskolát.
Hogy tetszett az iskola?
– Szerettem odajárni, az elméleti és gyakorlati képzés változatossá tette az iskolába járást.
Milyen előnyét láttátok az Europass bizonyítványotoknak?
– Mivel a végzettségem Unión belül elfogadott, lehetőségem lett nemzetközi tapasztalatot
szerezni, mindenképpen nagy előny.
Mióta vagy külföldön?
– Már 7 éve dolgozom egy hollandiai borászati üzemben, de időközben dolgoztam
Németországban, Új-Zélandon és Ausztráliában is. Hazatérve tervezem saját üzem
létrehozását is.
Köszönöm! További sikeres munkát kívánok!

Kincses Gusztáv ellenőrzi a borok minőségét

Engler Zsolt 2015-ben végzett borász
technikus szakon, aki egy éves itthoni
munkavégzés után szintén Hollandiába
kapott borász munkára felkérést, Kincses
Gusztáv ajánlásával.
Zsolt elmondta, hogy tudatosan választotta
iskolánkat. A 8. osztály elvégzése után
érettségit és bor- és pezsgőgyártó technikus
képesítést szerezni volt a célja. Nagy
előnyét
élvezi
most
az
Europass
bizonyítványának is, mert általa a külföldi
lehetőségekkel is élni tud.

Engler Zsolt munkavégzés közben a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza,
a legkorszerűbb berendezésekkel

Hazai nagyüzemekben is sok tanulónk dolgozik. Kelemen István villanyszerelő szakmában
dolgozott, de szerkezetváltás után egy környékbeli borászati nagyüzemben kapott munkát,
melyhez iskolánkban szerezte meg a borász képesítést. Jelenleg pincevezető.
Munkatársa a legelső vincellér osztályban végzett Kapitány Ármin, aki családja biztatására
választotta iskolánkat és a borász szakot. Szeretett iskolánkba járni, szereti a szakmáját, azóta
is ebből él. Nevelt fia, Kovács Ádám is itt végzett 2016-ban bor- és pezsgőgyártó technikus
szakon.

Kovács István és Kapitány Ármin (balra) ellenőrzik a 2017-es új borokat

Kovács Ádám keceli borászati nagyüzemben dolgozik

Több tanulónk dolgozik a környékbeli
falugazdászi, hegyközségi irodákban.

hivatalokban

vezetőként,

alkalmazottként,

Iskolánkban az utóbbi években számos korszerűsítés, fejlesztés történt: energiaprogram,
szigetelés, kémia szaktanterem, üvegház, pálinkafőző szaktanterem és kóstoló.

Parképítő és fenntartó technikus tanulóink
szívesen dolgoznak a szép, új üvegházban

Élelmiszeripari technikus tanulóink a korszerű pálinkafőző szaktanterem és kóstoló helyiségben sajátítják el
a pálinkafőzés tudományát a cefrekészítéstől a késztermékig

Elkészült a sportudvar teljes újjáépítése, a sportcsarnok felújítása, így a következő években
jelenlegi és leendő tanulóink egy megújult környezetben sportolhatnak.

A következő tanévekben is várjuk technikusi osztályainkba a tanulókat egy megújult, szép
környezetben lévő iskolába és tanterületre.

Kémia szaktanterem és taniroda

Érettségire épülő szakmáink:
Parképítő és fenntartó technikus
Élelmiszeripari technikus
Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

Újdonság: A 2018-2019-es tanévtől 2 éves szőlész-borász szakra várjuk a szakma iránt
érdeklődő, nappali képzésben tanulni kívánó 18-23 éves fiatalokat. Ha felkeltettük
érdeklődésed, keresd telefonon vagy személyesen iskolánk szakmai igazgatóhelyettesét!

