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A hőskor… 



1905-ben gróf Serényi Béla kertgazdasági tanszéket 

hoz létre a szőlőtermesztési ismeretek oktatására 



Az 1913-1914-es tanévben gazdaleányokat nevelő gazdasági 

iskola létesült. Felügyeletét a földművelési miniszter látta 

el. 

Az első 

növendékek 



1923-1926: a főépület építése 

és a tehetséggondozás folyamata 



Rendészeti képzés az intézményben: 

1983. A szakközépiskola és a gimnázium összevonása 

1998. szeptember: Az első belügyi rendvédelmi 

pályára előkészítő osztály elindul 

2013. A szakközépiskola és a gimnázium 

szétválasztása 

2014. A rendészeti ágazati képzés kezdete  



Jelen és jövő 



A tehetséggondozás színpada… 

… a verseny 



 Időpont:  Verseny:  Helyezés: 

2001.  „Ép testben ép lélekkel a honvédő 

ifjakért” 

II. helyezés Lányok csapatverseny 

II. helyezés Fiú csapatverseny 

2002.   „Ép testben ép lélekkel a honvédő 

ifjakért” 

I. helyezés Lányok csapatverseny 

IV. helyezés Fiúk csapatverseny 

2002.  „Hadijáték” VI. helyezés leány csapatverseny 

2003.  „Hogyan tovább” országos 

pályaorientációs és bűnmegelőzési nyári 

tábor  

I. helyezés Leány csapatverseny 

III. helyezés Fiú csapatverseny 

2004.  „Bevetés próbák” 

  

IV. korcsoport VI. hely 

V. kcs.              V. hely 

2005.  „Bevetés próbák” IV. kcs.              VI. hely 

2009.  

  

OKRTV Egyéni fizikai erőnléti összetett  

III. helyezés 

2010. OKRTV Egyéni legeredményesebb borsodi 

tanuló 

2011.   OKRTV Egyéni fizikai erőnléti összetett 

I. helyezés 

2012.  OKRTV Csapatverseny IV. helyezés 





Időpont: Verseny: Szint: Helyezés: 

1999. Ózd  „Az ezeréves Magyarország” regionális döntő I. helyezés 

2000. Miskolc  „Felkelt a napunk” területi döntő III. helyezés 

2001. Budapest „Örökségünk ’48” területi döntő II. helyezés 

2001. 

Kazincbarcika 

„Örökségünk ’48” országos döntő III. helyezés 

2002. Nyíregyháza „Örökségünk ’48” területi döntő I. helyezés 

2002. Budapest „Örökségünk ’48” országos döntő II. helyezés 

2003. Debrecen „Örökségünk ’48” területi döntő III. helyezés 

2003. Budapest „Örökségünk ’48” országos döntő III. helyezés  

2006. Budapest Gloria Victis országos döntő III. helyezés 

2010. Budapest Gloria Victis országos döntő XVII. helyezés 





„Olvasópróbától az előadásig” 

  Felismerés 

    Válogatás 

       Támogatás 

          Stratégia 

             Fanatizmus 



Feladataink : 

A feltételek megteremtése 

• Eszközök 

• Pedagógiai Program: kiemelt területek, 

óraszámok 

• Pályázatok és tehetséggondozás 



  „Két dolgot szerettem itt meg: 

 egyik a virágok, másik a színház” 

Az iskola 

növendéke: 

Gobbi Hilda 

(1930) 



Vagyis: 

  Szervezeti kultúra 



Ez is szervezet 



És ez is… 



Juttassuk értékes élményekhez a 

tanulókat! 



A minőség iránti igény kialakítása 
 

 



Útravaló:  

    pillérekre van szükségünk 


