
Szabadidős-és sporttevékenység 

A GT vonzerejét mindig növelték jól sikerült rendez-

vényei. 

A Stromfeld napok keretében számos olyan él-

ményt adó, érdeklődést kiváltó program került meg-

szervezésre, melyre tanulóink mellett a város diák-

sága, a helyi sajtó, rádió is felfigyelt. Iskolánkban 

üdvözölhettünk sok neves személyiséget, sportolót, 

neves cégek képviselőit, aki látványos bemutatók-

kal ismertetik meg az érdeklődő fiatalokat. Ezeken 

kívül számos sport– és kulturális rendezvény és 

diákvetélkedők színesítik a programot. Eseménye-

ink sorából kiemelkedik a 9. évfolyamosaink beil-

leszkedését segítő gólyanap, melynek célja, hogy 

leendő tanulóink megismerkedjenek egymással, 

tanáraikkal, iskolájukkal, de van módjuk sportolni, 

vetélkedni is. Minden évben jelentős ünnepünk 

érettségizőink szalagavatója  és ballagása. Verseny-

sportban a megye egyik legsikeresebb iskolája va-

gyunk. Labdajátékokban, atlétikában folyamatosan 

eredményesen szerepelünk a területi döntőkön. 

Sportolást szerető tanulóinkat várják  szakosztálya-
ink,  de lehetőség nyílik a délutáni szabadidős spor-

tolásra is. Házi bajnokságaink színvonalasok. So-

kan élnek tanulóink közül a testépítés lehetőségé-

vel. Jól felszerelt kondi termünkben adottak a felté-

telek. Iskolai táboraink közül kiemelkednek az 

ausztriai és szlovákiai téli sítáboraink, és Holt–

Körös parti nyári vízitáborunk, melyek igen népsze-

rűek tanulóink körében.   
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Képzési kínálatunk a  

2021-2022-es tanévre 
 

2111 I n format ika ágazat     

 I n format ikai  rendszer –  és 

 alkalmazás -üzemel tető 

 technikus  képzés  

 

2112 I n format ika ágazat  

 Szof tverfej lesztő –  és teszte lő  

 technikus képzés  

 

2113 Gépészet  ágazat    

 Gépgyártás - technológiai  

 technikus képzés  

 

2114 Gépészet  ágazat  

 Gépésztechnikus képzés  

 

2115 Ép í tő ipar ágazat    

 Magasépí tő technikus képzés  

 

2216 Gépészet  ágazat  

 Gépi–  és CNC forgácsoló képzés  

Felvételi követelmények 

Nincs külön felvételi eljárás, az általános iskola 7. osz-

tályának tanév végi és 8. osztályának félévi eredményei 

alapján rangsorolunk. 
A következő tantárgyakat vesszük figyelembe: 

 magyar nyelv 

 irodalom 

 matematika 

 történelem 

 az általános iskolában tanult idegen nyelv 

 

Képzéseinkről bővebb információt  

a következő linkeken olvashatsz : 

https://szakkepzes.ikk.hu 

Nézd meg pályaválasztási  összeállításunkat! 

 

Kérdezz, érdeklődj, 
kérj bővebb felvilágosítást! 

 

Nó gr á d  M egyei   

S za kkép zési  C en tr u m  

Str omfeld  Aur él   

Tec hnikum 
 

https://szakkepzes.ikk.hu/#jegyzek


Amit szakjainkról tudni kell 

I nf ormatik a é s távk özlé s ág azatban a tanulók a követ-

kező ismereteket sajátíthatják el: 

 Operációs rendszerek 

 Hálózati ismeretek, CISCO 

 Internet használata 

 Programozás (C#, PHP) 

 Számítógépet alkotó elektronikus áramkörök 

 Hálózat szerelés és üzemeltetés 

Gé pé sze t ágazatban  

A hagyományos gépészeti technológiai ismeretek tanulá-

sa mellett a tanulók elsajátítják a legkorszerűbb ipari 

technológiákat, mint: számítógépes tervezés és gyártás 

(CAD-CAM), CNC technika, automatizálás, robottechnika, 

PLC -programozás, mechanikus és elektronikus mérés-

technika, számítógéppel segített mérés és minőségbizto-

sítás, rugalmas gyártórendszerek. 

Építé sze t  ág azatban  

Az általunk képzett szakembereket megbecsülik itthon 

és külföldön, mert 

 több szakmát ismernek, 

 jól bánnak a legmodernebb anyagvizsgáló és mérő-

műszerekkel,  

 gyorsan eligazodnak a tervrajzokon, 

 számítógéppel is terveznek. 

A gyakorlatokon elsajátítják a kőműves, burkoló, ács, 

vasbeton-szerelő, szárazépítő szakma alapfogásait. 

A műemlékvédelmi diákkör az épületvédelem és a kör-

nyezetvédelem mélyebb megismerésére nyújt lehetősé-

get. 

2216 Gé pi –  é s CN C f org ácsoló k épzé s  

Három éves szakképző iskolai képzésben, közismereti 

tárgyak mellett tanulják a gépi forgácsoló ismereteket. 

A képzés végén gépi—és CNC forgácsoló végzettséget 

szereznek. 

A bizonyítvány megszerzése után lehetőség van két év 

alatt felnőtt oktatás keretében érettségi letételére. 

A jelentkezéshez egészségügyi alkalmassági követelmé-

nyeknek való megfelelés szükséges.  
  

A z isk olában f olyó munk a tárg y i  fe l té te le i  

 Számos 16-20 férőhelyes korszerű számítás-
technika terem a legkorszerűbb informatikai és 
tervező szoftverekkel felszerelve, 

 FESTO pneumatikai és hidraulikai eszközök PLC 
vezérléssel, számítógép kapcsolattal, 

 CNC eszterga-, maró-, huzalszikra- és palástkö-
szörű gépek, 

 korszerű hegesztő, forgácsoló és kézi megmun-
káló műhelyek, 

 anyagvizsgáló labor korszerű mérő-, vizsgáló 
műszerekkel, berendezésekkel, legmodernebb 
geodéziai eszközök, lézeres kitűzők, távmérők 

 ipari robot, programozható raktár-rendszer 

 valamennyi tantermünk fel van szerelve számí-
tógéppel, kivetítővel, dokumentumkamerával 

 CAD-CAM terem és labor 

 SMART terem 

 CISCO akadémiai laborok 

 3D terem 

 Digitális tananyagok 

 ECDL vizsgaközpont 

 

2111 I nf ormatik ai  re nd sze r–  é s alk almazás -üze  -

me lte tő  te chnik us ké p zé s  

Technikumi képzésben a közismereti tárgyak mellett 

tanulják a szakmai informatikát. A kötelezően tanult 

nyelv az angol. A képzés végén Informatikai rend-

szer– és alkalmazás üzemeltető technikus  végzett-

séget szereznek. 

2112 Szof tve rfe j le sztő–  é s te szte lő te chnik us 

k ép zé s  

Technikumi képzésben, a közismereti tárgyak mel-

lett tanulják a szakmai informatikát. A kötelezően 

tanult nyelv az angol. A képzés végén szoftverfejlesz-

tő– és tesztelő technikus   végzettséget szereznek. 

2113 Gé pg y ártás- te chnológ iai  te chnik us k épzé s  

Technikumi képzésben, a közismereti tárgyak mel-

lett tanulják a gépészeti ismereteket. Választható 

nyelv: angol vagy német. A képzés végén gépgyártás

-technológiai technikus végzettséget szereznek. A 

jelentkezéshez egészségügyi alkalmassági követel-

ményeknek való megfelelés szükséges.  

2114 Gé pé sztechnik us ké p zé s 

Technikumi képzésben, a közismereti tárgyak mel-

lett tanulják a gépészeti ismereteket. Választható 

nyelv: angol vagy német. A képzés végén gépész-

technikus végzettséget szereznek. A jelentkezéshez 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges.  

2115 M ag asé p ítő technik usi ké p zé s 

Technikumi képzésben, a közismereti tárgyak mel-

lett tanulják az építészeti ismereteket. Választható 

nyelv: angol vagy német. A képzés végén magasépí-

tő technikus végzettséget szereznek. A jelentkezés-

hez egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges.  

A  te chnikumi  k ép zé sek  ál talános je l le mzői 

A 12. év végén előrehozott érettségit tesznek ma-

gyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tan-

tárgyakból.  

13. év végén idegen nyelvből és szakmai tárgyakból 

érettségiznek, ahol a szakmai érettségi egyben tech-

nikusi végzettséget is ad. 


