
Békés megyei 
pályaválasztási 

tájékoztató 
a 2011/2012. tanévre

A kiadvány tartalmazza minden
Békés megyei gimnázium, 

szakközépiskola és szakiskola,
valamint kollégium adatait. 

Megvásárolható
november 30-ig, hétfôtôl péntekig 

9.00–17.00 óra között 
az alábbi címen:

Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár 

Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3. 
Tel.: 66/530-201

A kiadvány ára: 945 Ft/db (áfával)

Napjaink� gyor-
san�változó�világában
a� munkahely� meg-
szerzése�és�megtartása
egyre�inkább�a�gazda-
ság�igényeinek�megfe-
lelô,�naprakész�tudás
és� készségek,� kompe-
tenciák�függvénye.�

Az�egyén�az�új�és�állandóan�változó�követel-
ményeknek� csak� akkor� tud� megfelelni,� ha
egész�élete�során�fejleszti,�gyarapítja�tudását,
esetenként�új�pályát�választ,�új�szakképesítést
szerez.�

Rendkívül�fontosnak�tartjuk,�hogy�a�pá-
lyaválasztás�elôtt�állók�valamennyien�sikeres
döntést�hozzanak�az�életpályájuk�építése�so-

rán,�mind�a�szakmai�életút�kiválasztásánál,
mind�pedig�az�azon�való�„haladás”�során.��

A�megalapozott�döntéshez�nagyon�sok�in-
formációra�van�szükség.

Ezért�rendezzük�meg�minden�évben�a�Pá-
lyaválasztási�Vásár�rendezvénysorozatunkat
a�régió�4�helyszínén.�Békéscsabán,�Kecske-
méten,�Baján�és�Szegeden�iskolák,�képzô�in-
tézmények,�munkáltatók�bemutatkozásával
kívánjuk� elôsegíteni� a� jó� pályaválasztást.
Emellett�a�fiatalokhoz�üzemlátogatásokkal
szeretnénk�közelebb�vinni�a�szakmákat,�így�a
rendezvénysorozat�ideje�alatt�58�munkáltató�-
nál több�mint�2000�diák�fordul�meg.�A�ren-
dezvényeinket� szórakoztató� mûsorok,� élô
szakmabemutatók,�tárlatvezetés,�tombolaso-
rolás�kíséri.�

Folytatás a 3. oldalon

Kedves Fiatalok és Felnőttek!
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Kiadja a BetûNet Média- és Hírügynökség • Felelôs kiadó-szerkesztô: Gy. Nagy Ágnes ügyvezetô • Telefon: 66/640-310 • Mobil: 06-70/639-1842
• Nyomtatás: Bentos-Print Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Megjelenik 10 000 példányban • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelôsséget.

Kihez fordulj, 
ha tudni akarod, 

mi a pálya?

Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ
5600 Békéscsaba, 
Árpád sor 2/6.

Fôigazgató:
dr. nagy ágnes

tel.: 66/444-211 
GsM: 30/743-2809 
Fax: 66/441-221
E-mail: darmk@lab.hu
Web: http://darmk.afsz.hu

Békéscsabai Kirendeltség
és Szolgáltató Központ
5600 Békéscsaba, 
Árpád sor 2/6. 
Igazgató: Kovács Edina 
tel.: 66/445-269, 30/743-2809 
Fax: 66/445-269
E-mail:
darmkbekescsaba@lab.hu

Békési 
Kirendeltség
5630 Békés, 
Múzeum köz 1. 
sódar attila 
tel.: 66/411-747, 30/743-2812 
Fax: 66/411-977
E-mail: darmkbekes@lab.hu

Gyulai 
Kirendeltség
5700 Gyula, 
Szent István u. 27/B
szabados Mónika 
tel.: 66/463-257, 30/743-2813 
Fax: 66/463-108
E-mail: darmkgyula@lab.hu

Gyomaendrôdi 
Kirendeltség
5500 Gyomaendrôd, 
Mirhóháti u. 11. 
tímárné Buza Ilona 
tel.: 66/386-212, 30/743-2817
Fax: 66/283-933
E-mail: 
darmkgyomaendrod@ lab.hu

Orosházi 
Kirendeltség
5900 Orosháza, 
Szabadság tér 3. 
lustyikné dr. Papp anikó 
tel.: 68/411-519, 30/743-2814 
Fax: 68/411-726 
E-mail:
darmkoroshaza@lab.hu

Mezôkovácsházi 
Kirendeltség
5800 Mezôkovácsháza, 
Alkotmány u. 42. 
Bartha lajosné 
tel.: 68/381-798, 30/743-2811 
Fax: 68/381-689 
E-mail: 
darmkmezokovacshaza@lab.hu

Sarkadi 
Kirendeltség
5720 Sarkad, 
Szt. István tér 24/2. 
domokos Zoltán 
tel.: 66/271-683, 30/846-1730 
Fax: 66/271-685
E-mail: darmksarkad@lab.hu

Szarvasi 
Kirendeltség
5540 Szarvas, 
Vasút u. 40. 
Kepenyes andrás 
tel.: 66/311-070, 30/743-2815 
Fax: 66/312-060
E-mail: darmkszarvas@lab.hu

Szeghalmi Kirendeltség
5520 Szeghalom, 
Bocskai u. 8. 
tóth Ferencné dr. 
tel.: 66/371-839, 30/743-2816 
Fax: 66/371-646
E-mail:
darmkszeghalom@lab.hu

Kihez fordulj?
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Ebben�az�évben�is�kiadjuk�a
Képzés�2011�–�Képzési�lehetô-
ségek�a�dél-alföldi�régióban,
2011-ben�címû�kiadványun-
kat,�amelyben�a�régió�képzési
lehetôségeit�ismerhetik�meg
az�érdeklôdôk,�és�ami�termé-
szetesen�mindenki�számára
térítésmenetesen�elérhetô.

Rendezvényeink célja:
u A�hiányszakmák�bemu-

tatása�és�vonzóvá�tétele.�
u A� szakképzetlen� vagy

szakmájukban�elhelyezkedni
nem�tudó�álláskeresô�fiata-
lok�és�a�pályakorrekció�elôtt
álló�felnôttek�is�átfogó�képet
kapjanak� az� elsajátítható
szakmákról�–�különös�tekin-
tettel�a�hiányszakmákra�–,�a
munkaerô-piaci� képzési� kí-
nálatról,�a�képzések�utáni�el-
helyezkedési�lehetôségekrôl.�
u Tanácsadással�segíteni

az�iskolarendszerû�és�az�is-

kolarendszeren�kívüli�okta-
tásban�tovább�tanulni�szán-
dékozókat,�pályamódosításra
kényszerülôket.
u Lehetôséget�teremteni�a

munkáltatókkal�való�szemé-
lyes�találkozásra,�ezáltal�is
elôsegítve�a�munkaerô-piaci
igényekhez� igazodó� pálya-
döntés�meghozatalát.
u Szeretnénk�elérni,�hogy

a�dél-alföldi� régióban�újra
visszaálljon�a� fizikai� szak-
mák�„becsülete”,�tehát�a�fia-
talok�ismereteik�révén�és�leg-
jobb� tudásuk� szerint� na-
gyobb�affinitást�mutassanak
a� különbözô� – munkaadói
igényekhez� igazodó� és� na-
gyobb�elhelyezkedési�esélyek-
kel�kecsegtetô�– szakképzett-
ségek�felé.

A� tanulást� választóknak
sok�sikert,�piacképes�tudást
kívánok!

Dr. Nagy Ágnes főigazgató

Folytatás aZ 1. oldalról

Kedves Fiatalok és Felnőttek!Jó tudni!  Jó tudni!  Jó tudni!  Jó tudni!  
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ valamennyi
kirendeltségének és a szolgáltató központoknak az ügyfél-
fogadási rendje:

hétfô, kedd: 8.00–15.00 
szerda: 8.00–18.00 
csütörtök: 8.00–15.00 
péntek: szünetel 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
központi szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje:

hétfô–csütörtök: 8.00–16.00 
péntek: 8.00–12.00 

Jogi tanácsadás: 
hétfô és szerda: 8.00–15.00

Jó tudni!
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Változtatni szeretnél, de nem vagy teljesen
biztos a dolgodban? töltsd ki az alábbi
tesztet, és tisztábban látod majd, milyen
irányba indulj tovább. 

Minden�kérdéshez�az�alábbi�válaszok�közül
válaszd�ki�a�rád�vonatkozót!�

1. Melyik tantárgy a kedvenced? 

a) Matek. 
b) Idegen nyelv. 
c) Irodalom, mûvészet, zene. 
d) Kereskedelem, pénzügy. 
e) Fizika és kémia. 

2. Mit gondolsz, mi az erôsséged? 

a) Bármilyen kétkezi munkát szívesen
elvégzek. 

b) Könnyen szót értek az emberekkel. 
c) Mindenben jó vagyok,amihez logikus

gondolkodás kell. 
d) szívesen festek, zenét komponálok. 
e) Mindig jó kedvre derítem azokat, akik

maguk alatt vannak. 
f) Mindent addig csinálok, amíg meg

nem lelem a megoldást. 

3. Melyik tárgyat utálod? 

a) Idegen nyelv. 
b) Biológia és kémia. 
c) Földrajz és matek. 
d) történelem és magyar nyelv. 
e) Zene és irodalom. 
f) Minden, amit két kézzel kell csinálni. 

4. Mit csinálsz, ha egyedül vagy? 

a) Újságot vagy könyvet olvasok. 
b) rejtvényt fejtek. 
c) szörfölök a neten. 
d) tavasztól ôszig a szobámban vagyok. 
e) Játszom a hangszeremen, zenét hall-

gatok. 
f) Képes vagyok órákig mobilozni a ba-

rátnômmel. 

5. Mit csináltok szívesen a barátnôddel? 

a) Mozizunk! 
b) Esténként gyakran sétálunk, közben

dumálunk. 
c) átmegyünk egymáshoz, és társasozunk! 
d) a suliban maradunk, és dumálunk. 
e) Fürdôbe megyünk, vagy sportolunk. 
f) shoppingolunk! 

6. Mit tanulsz szívesen? 

a) azt, hogy hogy kell megszerelni egy
autót. 

b) Fotózást. 
c) Egy újabb idegen nyelvet. 
d) tanulni a suli után? Kizárt! 
e) Bármit a netrôl, a PC-rôl. 
f) szeretem a lelki témájú cikkeket,

könyveket. 

7. Hogy bírod a kritikát? 

a) Ez a hangulatomtól és a kritika hang-
nemétôl függ. 

b) Mindig felhúzom magam rajta. 
c) Csak nevetek a kritikákon. 
d) Megpróbálom megbeszélni a kritikus-

sal, mi a baja valójában. 

Tesztünk kitöltése is segíthet a választásban 
Teszt
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e) Viszonzom: kölcsönkenyér visszajár! 
f) átgondolom, hátha tényleg bennem

van a hiba. 

8. Milyen létszámú foglalkozásokat sze-
retsz a suliban? 

a) olyanokat, ahol együtt vagyunk az
osztálytársaimmal. 

b) Csak azt, ahol egyedül tevékenyked-
hetek. 

c) a kiscsoportos foglalkozásokat sze-
re tem. 

d) nekem tökmindegy! 
e) Ha csoportban kell dolgoznom, in-

kább háttérbe vonulok. 
f) szeretek csoportban dolgozni, ha én

leszek a csoportvezetô.

0–10 pont: Szereted a kétkezi munkát!
szívesen végzel kétkezi munkát, nem
ijedsz meg, ha nem az eszedet kell tor-
náztatni. Ha pakolni kell, rendet kell
tenni, rád lehet számítani. szereted a
kreatív feladatokat, de a monoton meló-
tól sem riadsz vissza. Érdekelnek a
mûszaki témák is, ehhez azonban nem
mindig van türelmed.

11–16 pont: A kihívások embere vagy!
Különösen kitartó vagy abban, hogy
utánajárj valamilyen kérdésnek. szíve-
sen nyomozol, kutatsz, utánaolvasol
bármilyen témának – a lényeg, hogy le-
gyen valami kutatnivaló. lehetséges,
hogy egy kutatóorvos lakozik benned?
Ha ez túl nagy feladat, akkor is szívesen
dolgozol egyedül – mégis az emberekért.

17–26 pont: Irány a mûvészet!
Bármivel szívesen foglalkozol, amiben
használhatod a kreativitásodat. legyen
szó zenérôl, irodalomról, festészetrôl
vagy dísztárgyak készítésérôl, az ötle-
teid kiapadhatatlanok. Fontos, hogy ne
olyan munkát válassz, ahol a monotoni-
tás a lényeg, mert felôrlôdhet a beléd
szorult kreativitás.

27–33 pont: Másokon segíteni!
téged az tölt fel, ha segíthetsz má so kon,
ezért ezt a pozitív tulajdonságodat kell
érvényesíteni a munkádban. Keress
olyan foglalkozást, ahol segíthetsz az em-
berek lelki vagy fizikai problémáin, má-
sok javát szolgálhatod a benned lévô segí-
tôkészséggel, kedvességgel és azzal a
ténnyel, hogy az emberek hallgatnak rád.

34–42 pont: Businessgirl!
az üzleti életben kitûnôen megtalálod a
helyedet, hiszen képes vagy másokat
motiválni, logikusan gondolkodni, és
minden helyzetben kiállsz az igazad
mellett. Ha az idegen nyelvekkel is jól
állsz, akkor senki sem akadályozhat
meg abban, hogy menô üzleti karriert
fuss be.

43–48 pont: A legjobb szervezô!
Imádsz szervezkedni: legyen szó iskolai
programról vagy a barátnôid magánéle-
térôl, te azonnal szervezésbe fogsz. Min-
den részletre kiterjed a figyelmed, így a
munkádban is ezt kellene kamatoztat-
nod. számlák, dátumok, randik… a te
figyelmedet semmi sem kerülheti el.

Forrás: IM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

a 6 1 1 5 6 1 5 1

b 5 6 3 6 2 3 1 3

c 4 4 4 2 3 5 3 2

d 3 3 2 1 1 2 4 4

e 2 5 5 3 1 6 6 6

f 1 2 6 4 5 4 2 5

Teszt



6 A Csaba Centerben

Pályaválasztási vásár 2009
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A z önállóság nagyfokú sza-
badságérzetet nyújt, ám a kap-
csolódó felelôsség és a kockázat
is egészen a tiéd! Vállalkozóként
a magad ura lehetsz, ötleteid na-
gyobb részét sikerrel válthatod
valóra, feltéve, hogy az ehhez
szükséges pénzügyi forrásokat is
megteremted. a vállalkozásukat
sikerre vivôk tudják: receptet
nem írhatnak fel. a sikeres vál-
lalkozás legfontosabb jellemzôi
azonban jól körülírhatók, követ-
hetôk. tekintsd át a felsorolt is-
mérveket: talán máris felrajzol-
hatod a saját sikered ívét.
u légy elkötelezett, hozzáértô,
rugalmas! 
u szakmai ismereteidet folya-
matosan gyarapítsd! 
u társaidnak jó csapatjátéko -
sa légy! 
u terméked vagy szolgáltatá-
sod sajátos legyen! Újszerû vagy
jobb, mint versenytársaidé! 
urendelkezz elegendô saját tô-
kével és hitelforrással! 

u legyen elég nagy vagy növe-
kedést mutató az általad meg-
célzott piac! 
u legyen egy (vagy több) jó öt-
leted, vagy találd meg a mások
már bevált ötletéhez csatlako-
zás lehetôségét! 
u Fejleszd önmagad, a vállalko-
zói magatartás tanulható!

Milyenek a sikeres vállalko-
zók? Energikusak, hosszú távú
célokat állítanak maguk elé. Ki-
tartóak a problémamegoldás-
ban, vállalják a felmerülô kocká-
zatot, a személyes felelôsséget,
tanulnak hibáikból. Keresik és
használják a piaci visszajelzése-
ket és erôforrásaikat. Önma-
gukkal is versenyben állnak,
tudják, hogy a siker vagy a bu-
kás elsôsorban rajtuk múlik. a
pénzt, az üzleti kapcsolatokban
rejlô tôkét teljesítményük érték-
mérôjeként kezelik. 

És persze képzik magukat.
Folyamatosan. te is kezdhet-
néd ezzel…

Forrás: lelkititkaink.hu

Vállalkozzunk, azaz a siker természetrajza Szakközép- és 
Felnôttképzô iskola

5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. E-mail: info@ilsszki.hu. Web: www.ilsszki.hu 
Nappali: tel./fax: 66/454-262, mobil: 70/257-3513. Felnôtt: tel./fax: 66/547-790, mobil: 70/257-3513

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser • Idegenforgalmi szakmenedzser • Idegenvezetô • Pincér
• Utazásügyintézô • Protokoll-ügyintézô

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Kis- és középvállalkozási menedzser • Üzleti szakmenedzser • Marketing- és reklámügyintézô
• Gazdálkodási menedzserasszisztens • Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô 
• Kereskedelmi szakmenedzser • Logisztikai ügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô 

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô: rehabilitációs nevelô, segítô; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és if-
júságvédelmi ügyintézô • Pedagógiai asszisztens • Gyermekgondozó, -nevelô: gyermekotthoni
asszisztens; kisgyermekgondozó, -nevelô • Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, 
diákigazolvány, családi pótlék, egyéni tanrend lehetséges!

Felnôttoktatás:
Szociális segítô: rehabilitációs nevelô, segítô; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúság-
védelmi ügyintézô; gyermekgondozó, -nevelô: gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó,
- nevelô; pedagógiai asszisztens; gyógypedagógiai asszisztens; idegen nyelvi ügyfélkapcsolati
szakügyintézô; marketing- és reklámügyintézô; protokoll-ügyintézô; PR-ügyintézô; vendéglátó szak-
menedzser; idegenforgalmi szakmenedzser; pincér; idegenvezetô; utazásügyintézô, ECDL-vizsgára
való felkészítés

Felnôttképzés:
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolyamok: angol,
német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen

ISKOLARENDSZERÛ (nappali, levelezô, egyéni tanrend) KÉPZÉS
Nyílt napok: 2011. január 17. 10.00, február 10. 10.00, március 7. 10.00, április 13. 10.00.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2011. április 29.
Regisztráció idôpontja: 2011. június 28–29. Pótregisztráció idôpontja: 2011. augusztus 23–24.

Hirdetés



A szakmai képzések indítását a TISZK évente módosíthatja!

ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA:

A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium (Mezôtúr, Dózsa Gy. út 17.)
székhelyintézményében történô képzések:

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
01 Kommunikáció-dráma tagozat

– 4 évfolyamos gimnázium
02 Informatika tagozat

– 4 évfolyamos gimnázium
03 Általános tantervû gimnázium

– 4 évfolyamos gimnázium
– emelt óraszámú angol és német nyelv

04 6 évfolyamos gimnázium
20 Természettudományi tagozat

– 4 évfolyamos gimnázium

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Gazdasági szolgáltatási szakterület
05 Közgazdaság szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítések:
• Pénzügyi-számviteli ügyintézô (4 + 1,5 év)
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô

(felsôfokú, 4 + 2 év)
06 Kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció 

szakmacsoport
– Megszerezhetô szakképesítés:

• Kereskedô (4 + 2 év)
07 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítés:
• Vendéglôs (4 + 2 év)

Mûszaki szakterület
08 Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítések:
• Települési környezetvédelmi technikus (4 + 2 év)
• Vízmûkezelô (4 + 2 év)

Humán szakterület
17 Egészségügyi szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítések:
• Ápoló (4 + 3 év)

SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Gazdasági szolgáltatási szakterület
09 Kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció 

szakmacsoport
Megszerezhetô elôre hozott szakképesítés:

• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (3 év)

626. Szakképzô Iskola és Kollégium
(Mezôtúr, Földvári út 8.)
A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium tagintézményében történô képzések:

SZAKISKOLAI KÉPZÉS
Mûszaki szakterület
10 Faipar szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítés:
• Bútorasztalos (2 + 2 év)

11 Gépészet szakmacsoport
– Megszerezhetô szakképesítés:

• Géplakatos (2 + 2 év)
• Gépi forgácsoló (2 + 2 év)
• Hegesztô (2 + 2 év)

12 Könnyûipar szakmacsoport
– Megszerezhetô szakképesítés:

• Nôi szabó (2 + 2 év)
13 Építészet szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítés:
• Kômûves (2 + 2 év)
• Ács-állványozó (2 + 2 év)

14 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
– Megszerezhetô szakképesítés:

• Villanyszerelô (2 + 2 év)

Gazdasági szolgáltatási szakterület
15 Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítés:
• Szakács (2 + 2 év)
• Pincér (2 + 2 év)

16 Felzárkóztató oktatás
– 10 hónapos, a szakképzést elôkészítô oktatás a szakképzésbe
történô bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tu-
dáselemek megszerzésére, 15. évet betöltött, 7. o. végzettség-
gel rendelkezôk részére.

Humán szakterület
21 Mûvészeti szakmacsoport

– Megszerezhetô szakképesítés:
• Fazekas (2 + 2 év)

8

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Mezôtúr, Dózsa György út 17.      OM 035999
NYÍLT NAP: Teleki B. Gimnázium: 2010. november 12–13. 626. Szakképzô Iskola: 2010. november 8. 8.00–12.00 óráig

Új képzések, új szakmák a Telekiben!
Iskolánkban felvételi vizsga nincs, a felvétel a tanulmányi eredmény alapján történik. 

Kollégiumi elhelyezést minden jelentkezô részére biztosítunk.

Igazgató: Juhászné Patkós Edit. Tel./fax: 06-56/350-082. E-mail: teleki.mezotur@gmail.com. Honlap: http://www.teleki-mezotur.sulinet.hu

Hirdetés
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A Nyújtsd Segítô Kezed Alapítvány
az „Elsô lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezôk képessé
tevô és önálló életvitelt elôsegítô programjai a TÁMOP-5.3.1-C-09/2
számú „LÉPCSÔFOK” projekten belül OKJ-s szakképesítést nyújtó

KERTI MUNKÁS, TAKARÍTÓ és akkreditált 
ÖNKÉNTES SEGÍTÔ HÁZIGONDOZÓ képzést szervez 

a Békés megyében gyermekvédelmi ellátásból kikerülô vagy fogyaté-
kossággal, szenvedélybetegséggel élô, alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezôk számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg, a támogatás összege 71 718 800 Ft.

A sikeresen pályázók a képzés idején képzési támogatásban részesülnek,
a takarítói munkakörben pedig munkalehetôséget, valamint munka bért
biztosítunk.

A programra jelentkezni e-mailen vagy postai úton feladott önéletrajz-
zal a munkaügyi központ által kiadott, a regisztrált munkanélküliséget
igazoló irattal lehet az alábbi címre:

Nyújtsd Segítô Kezed Alapítvány
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
E-mail: nyska@alfold.net 

Hirdetés
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TANULJON EGYETEMEN GYULÁN
SZENT ISTVÁN EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI 
ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET, GYULA

5700 Gyula, Szent István u. 17–19. 
Titkárság: 66/561-620/103 mellék, e-mail: titkarsag@eki.szie.hu 
Tanulmányi osztály: 66/561-630/108, 109, 118, 123 mellék 

Web: www.eki.szie.hu. 

Aki iskolát választ, sorsot is választ magának. Akinek fontos a családja, a barátai, és szereti a
vidéki életet, annak úgy kell döntenie, hogy megtalálja azt a hivatást, amivel a szülôföldjén is
biztonságot és jövôt teremthet magának.
A Gyulán tanuló több száz hallgató elhelyezkedése bizonyítja, hogy valamennyi szak utat
nyit a boldogulás felé, hiszen az egészségügy, a szociális terület és a turizmus uniószerte a
legnagyobb fejlesztések színtere.

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány
Az oktatási program az átalakuló egészségügyi rendszer különféle szolgáltatásaira (betegel-
látás, egészségmegôrzés, rehabilitáció stb.) készít fel. Európa-szerte az egyik legkereset-
tebb képzettség megszerzését teszi lehetôvé.

Szociális munka alapszak
A hat oktatási és egy gyakorlószemeszterbôl álló program a gazdasági-társadalmi átalaku-
lás veszteseinek felemelését és segítését szolgáló, új szociális ellátórendszer szakembereit
képezi.

Egészségügyi szervezô szak egészségturizmus-szervezô szakirány
Az Európában elsôk között Gyulán létrehozott és 2006-ban elindított egyedülálló egész-
ségturizmus-képzés a kialakuló „egészségipar” és a gyógyturizmus szakembereit készíti fel
a különféle új szolgáltatások (pl. természetgyógyászat, wellness, fitnesz, vízgyógyászat) há-
lózatba integrálására és piaci értékesítésükre.

Egészségügyi szervezô szak egészségbiztosítási szakirány
Az új tudású szakemberek kulcsszerephez jutnak a modern piaci egészségügyi és üzleti
biztosítási rendszerek kialakításában és mûködtetésében.

A NYÍLT NAPOK IDÔPONTJAI:
2010. december 13. 10 óra 2011. január 10. 10 óra
2011. január 24. 10 óra 2011. február 7. 10 óra

Egyetemi alapképzésünk 2011-tôl már a Budapesten élôk számára is elérhetô, 
mivel fôvárosi helyszínen is indítjuk azt. 

A keresztféléves oktatás jelentkezési határideje 2010. november 15.

Miért érdemes Gyulán diplomát szerezni?

A gyulai intézetben 2011 szeptemberében az alábbi BSc (BA) diplomát adó szakokat indítjuk: 

Hirdetés



BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2–4. Tel.: 66/453-260 ·Tel./fax: 66/441-584
Honlap: www.belvarosi-bcs.sulinet.hu • E-mail: belvarbcs@t-online.hu

Tájékoztató a gimnáziumi képzés iránt érdeklôdô nyolcadikosok számára
Kódszám Képzési idô Képzési specialitás Második idegen nyelv Felvehetô létszám

01 4 év Haladó angol (3 csoport) Német vagy francia választás szerint 48
02 4 év Haladó német (1 csoport) Angol 16

Angol nyelvbôl: é Tudásszint szerinti csoportba sorolás. é 11–12. osztályban a továbbtanulási irányt támogató orientáció, 
mely a szaknyelv felé nyitást teszi lehetôvé választható módon.

Felsôfokú nyelvvizsgára való felkészülés lehetôsége az elsô idegen nyelvbôl.

NYÍLT NAP: 2010. december 4. (szombat) 9.00 óra

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
5700 Gyula, Kossuth tér 5. Telefon: 66/463-638. Fax: 66/463-638. OM-szám: 028388

Honlap: www.kjkg.sulinet.hu. E-mail: gimi@kjkg.sulinet.hu

Felvételi követelmények: befejezett 6., illetve 8. évfolyam; 4,00 feletti tanulmányi átlag
A felvételi vizsgák tervezett idôpontja(i): Központi írásbeli: 2011. január 22.
Szóbeli elbeszélgetés: 2011. március 3–4.
Idegennyelv-oktatás: angol, német, latin, olasz
Nyílt napok: 2010. dec. 2. és 2011. jan. 18. Kollégium: van, fiúk-lányok részére
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A Szent István Egyetem Pedagógiai Kara
szeretettel vár minden érdeklôdôt 2010. november 26-án 10.00 órától NYÍLT NAPJÁRA, 
ahol az alábbi képzésekrôl, illetve a felvételi követelményekrôl kaphatnak tájékoztatást:

BA bolognai rendszerû, diplomát adó alapképzések:
u csecsemô- és kisgyermeknevelô (6�félév),
u óvodapedagógus (6�félév),
u roma, szlovák, román, német nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus (6�félév),
u tanító (8�félév),
u roma, szlovák, román, német nemzetiségi szakirányú tanító (8�félév).

Felsôfokú szakképzések:
u csecsemô- és gyermeknevelô, -gondozó (4�féléves) felsôfokú szakképzés levelezô

tagozaton Gyulán, szolnokon,
u ifjúságsegítô (4�féléves) felsôfokú szakképzés levelezô tagozaton 

szarvason, szolnokon és Gyulán,
u médiatechnológus asszisztens (4�féléves) felsôfokú szakképzés 

levelezô tagozaton szarvason, szolnokon és Gyulán.

Bôvebb felvilágosítást a kar tanulmányi hivatala ad az alábbi elérhetôségen:
Levélben: 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. • Telefonon: 66/311-511/3140-es mellék

E-mailben: kovacs.katalin@pk.szie.hu. • Honlap: http//: pk.szie.hu

Tervezett képzések a 2011/2012-es tanévre
Tagozat/szakmacsoport/szakképesítés Képzés idôtartama Felvehetô létszám

01 6 évfolyamos gimnázium 6 év 20
02 angol nyelvi elôkészítô 5 év 18
03 német nyelvi elôkészítô 5 év 18
04 matematika 4 év 18
05 informatika 4 év 18
06 biológia 4 év 30
07 magyar 4 év 30

Erôszakmentes,
egészségtudatos 

iskola
2009

Iskolánk a Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia bázisintézménye

Hirdetés
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Kézmûves Szakiskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Békéscsaba (OM-azonosító: 201050)

Közel másfél évtizede hagyományos kézmûves tech-
nikákkal, forma- és díszítôvilág felelevenítésével népi
kismesterségeket oktatunk. Várjuk jelentkezôinket a
2011/2012-es tanévre, a következô képzésekre:
9–10. osztály (szakmai elôkészítô oktatás) + 2
év szakképzés az alábbi szakmákban:
31 215 02 Népi kézmûves:
famûves, fazekas, szônyegszövô, népi bôrmûves
31 582 13 Kályhás:
cserépkályha-készítô, kandallóépítô
Tervezett nyílt napok: 2010. december 10. 9.00
óra és 2011. január 7. 9.00 óra

SZAKDOLGOZAT
szerkesztés, nyomtatás 

KÖTÉS 24 ÓRÁN BELÜL, 
este és hétvégén is, felár nélkül. 

Egyéb kedvezmények.

FÁBIÁN ATTILA,
Gyula, Pósteleki út 102. 
Tel.: 30/382-8568

FVM Középiskola, 
Mezôgazdasági Szakképzô 

Iskola és Kollégium 
Kétegyháza, Gyulai út 6.

Tel.: 66/250-311, 66/250-366
ketegyhazisuli@gmail.com 

www.ketegyhazisuli.hu

Idegen Nyelvi Tájékoztató Központ 
Békéscsabán, a Centerben!
A CSABA-COLLEGE, a megye legnagyobb múltú felnôttképzô intézménye a ré-
gióban egyedülálló kezdeményezéssel segíti az idegen nyelvek iránt érdeklôdô
nyelvtanulókat és nyelvvizsgázókat.

A közelmúltban, egy komplex szolgáltatást nyújtó, Idegen Nyelvi Tájékoztató
Központ nyitotta meg kapuit Békéscsabán, a Csaba Center bevásárlóközpont
I. emeletén.

Az országban is rendhagyó információs szolgáltatás keretében angol, német,
francia és spanyol, olasz, román és orosz nyelvtanfolyamokról, támogatott és díj-
mentes képzésekrôl, a megyénkben elérhetô nyelvvizsga-lehetôségekrôl (ECL,
TELC, BME, ITK ORIGO, ZÖLD ÚT, CAMBRIDGE), valamint a külföldi munka-
vállalás feltételeirôl kapnak tájékoztatást az érdeklôdôk.

A nyelvtudásért, nyelvvizsgákért folytatott versenyfutásban a jövôben is kiemel-
kedô szerephez jutnak az eddig is méltán népszerû „99 forintos” nyelvtanfo-
lyamok, melyek révén bárki kötelezettségmentesen meggyôzôdhet a Csaba-
Col lege Képzô Központ nyelvoktatási rendszerének hatékonyságáról, a nyelvta-
nulás „jövôbe mutató” lehetôségeirôl, és díjmentesen belekóstolhat az angol
nyelvi klubok izgalmas, interaktív világába.

A bátrabb érdeklôdôk a helyszínen alap-, közép- és felsôfokú idegen nyelvi szint-
felmérô teszteken tehetik próbára nyelvtudásukat, felkészültségüket.

A szolgáltatásokról bôvebb információk a helyszínen, illetve 
a 66/445-802-es telefonszámon.

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. 
Tel./fax: 66/325-598. E-mail: info@ibsen.hu

www.kezmuves.ibsen.hu. Igazgató: Barcsay Andrea

E U R O - O K T A É D E R Szakközépiskola
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. Telefon: 66/444-625, 30/540-6223
Honlap: www.euro-oktaeder.hu, e-mail: titkarsag@euro-oktaeder.hu

ISKOLARENDSZERÛ SZAKKÉPZÉS

A jelentkezés feltétele:meglévô vagy 2011-ben várhatóan megszerzendô érettségi bizonyítvány.

Felsôfokú akkreditált szakok (diákhitel igénybe vehetô): banki szakügyintézô, pénzügyi szak-
ügyintézô, webprogramozó.
Középfokú szakok: kereskedelmi ügyintézô, marketing- és reklámügyintézô, telefonos és
elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens.
Emelt szintû szakok: internetes alkalmazásfejlesztô, logisztikai ügyintézô, utazásügy intézô.

Iskolánk tanulójának eltartója az 1998. évi LXXXIV tv. szerint családi pótlékra jogosult.
4,00-s átlagtól tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk.

JELENTKEZÉS: 2011. február 7-tôl a férôhelyek betöltéséig folyamatos.
NYÍLT NAP: 2011. február 4., 9 óra.

* * * A jelen:  Európa. Várunk az  EURO-ba!   * * *

A képzés 23 év alattiaknak tandíjmentes.
Tankönyveket biztosítunk.

Felvételi vizsga és beiratkozási díj nincs.
Pannon nyelvvizsga-lehetôség.

Hirdetés



Bôvebb információ:

IPSZILON Kft. 
5600 Békéscsaba, Békési út 46–48.

ipszilon@ipszilon.hu, 
www.ipszilon.hu, 

66/453-074, 30/688-6621

Hatósági nyilvántartási szám: 06 0062 02
Akkreditációs lajstromszám: 0516

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZÔ
ELADÓ ÉS KERESKEDÔ BOLTVEZETÔ

ANGOL ÉS NÉMET TRÉNING
ÉRDEKLÔDNI: 68/413-456

vagy személyesen
OROSHÁZÁN a TIT-IRODÁBAN

5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 11–17.
Igazgató: dr. Borgula Ilona
Telefon/fax: 66/446-220 
http://eotvos.bmk.hu
eotvos@eotvos.bmk.hu

Nappali rendszerû 
szakképesítések:
• Idegenforgalmi szakmenedzser
• Pénzügyi szakügyintézô
• Marketing- és reklámügyintézô
• Utazás-ügyintézô

Magas szintû szakmai 
és nyelvi képzés. 

Külföldi gyakorlati lehetôségek.
Partnerünk a Szent István 
Egyetem Gazdasági Kara.

IPSZILON KFT.
TANULJON 
NÁLUNK!  

Az IPSZILON Akkreditált 
Felnôttképzési Intézet 
biztosítja Önnek:

- egy új, keresett szakma megszerzését,
- biztos és korszerû szakmai tudást,
- magas oktatási színvonalat,
- friss munkaerô-piaci ismereteket,
- barátságos tandíjat és egyéb 
kedvezményeket,

- részletfizetési lehetôséget,
- Europass bizonyítványt (EU-s munka-
vállaláshoz)
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Szegedi Kis István 
Református Gimnázium
OM-azonosító: 028456

5630 Békés, Petôfi u. 11–13. • Telefonszám: 06-66/411-867 • Fax: 06-66/411-867
E-mail: refgimi@szkirg.com • Honlap: www.szkirg.com
Igazgató: Szabó Endréné • Pályaválasztási felelôs: dr. Soósné dr. Héjja Gyöngyi

Tagozat Tagozat- Képzési forma A képzés Felvehetô
(tanulmányi terület) kód (nappali/ idôtartama létszám

esti/levelezô) (év) (fô)

Magyar-kommunikáció-média osztály 01 nappali 4 36
Testneveléscsoport 02 nappali 4 18
Természettudományos csoport 03 nappali 4 18
Nyelvi elôkészítô-angolcsoport 04 nappali 5 18
Nyelvi elôkészítô-németcsoport 05 nappali 5 18
6 évfolyamos osztály 06 nappali 6 35

Írásbeli felvételi vizsga tárgya Magyar nyelv és matematika központi felvételi 
(4–5. évfolyamos osztályok)

Szóbeli felvételi vizsga tárgya Szóbeli elbeszélgetés (4–5. évfolyam)

A felvételi eredmények értékelési Ált. isk. tan. eredmény, írásbeli vizsgaeredmény
szempontjai és a szóbeli meghallgatás (4–5. évfolyam)

Ált. isk. tan. eredmény (6. évfolyam)

A felvételi vizsga tervezett helye Írásbeli: 2011.01.22.(szombat) 10 óra
és ideje Szóbeli: 2011.03.05.(szombat) 9 óra

Helye: a gimnázium épülete (Békés, Petôfi u. 11–13.)

Oktatott idegen nyelv Angol, német, latin

Kollégiumi elhelyezés Saját kollégiumban

Nyílt napok idôpontja 2010. november 20. (szombat) 8 óra
2010. november 25. (csütörtök) 8 óra
2010. december 7. (kedd) 8 óra 

Egyéb fontos tudnivalók Felekezet szerinti hitoktatás

Hirdetés



SZÉCHENYI ISTVÁN 
Két Tanítási Nyelvû 
Közgazdasági Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Irányi utca 3–5.
Telefon: 66/322-611 • E-mail: ladfer@mail.szikszi.hu 
Igazgató: Laduver Ferenc • Pályaválasztási felelôs: Majoros Mária

Miért jó közgés diáknak lenni?
u Mert az iskola olyan képzést nyújt, amelyet csak nagyon kevés iskolában lehet
megszerezni.
u A közgébe elsôsorban azért szeretek járni, mert nem gimnázium, csak rövid ideig
tanulok olyan tantárgyakat (kémia, fizika, biológia), amelyekkel nincsenek céljaim
a jövôben.
uMert a két tanítási nyelvû osztályban az érettségivel együtt felsôfokú nyelvvizsgát
szerezhetünk. 
u Tetszik, hogy a közgé nem egy „stréber” suli, mégis a diákok legalább 70%-a na-
gyon okos.
uMert jó az iskolaközösség, van iskola- és csapatszellem.
uÚgy gondolom, hogy itt, a mi iskolánkban van a legbarátibb, legjobb légkör a bé-
késcsabai középiskolák közül, ezért ezt úgy is szoktuk mondani, hogy „közgésnek
lenni – egy életforma.” Aki nem hiszi, az jelentkezzen a közgébe, és rájön, hogy ez
valóban így van.
u Jó fejek a tanárok, nem arra törekednek, hogy minél jobban nyüstöljék a gyereket
a különbözô rigolyáikkal, hanem arra, hogy minél jobban sikerüljön az érettségi.
u Az iskolai élet jól szervezett, gyerek-, tanulóbarát. Nincsenek felesleges progra-
mok, de sok sportolási, kulturális, közéleti esemény elérhetô az iskolán keresztül.
Ötletes rendezvényei és hagyományai vannak az intézménynek.
u A szekrények is jók, két embernek van egy szekrénye, így nem kell minden cuc-
cot magammal hordoznom.
uMert az iskola a város központjában van, így minden könnyen megközelíthetô.
u A fiúk szemszögébôl meg kell jegyeznem: jó dolog, hogy a lányok vannak több-
ségben.

u Fullra jól érzem itt magam, legszívesebben idehívnék mindenkit ta-
nulni.
u Remélem, elég meggyôzô voltam. Saját tapasztalataim alapján: ez a
világ legjobb sulija.
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Hunyadi János Gimnázium, Szakképzô Iskola, 
Speciális Szakiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Nevelési Tanácsadó és Kollégium

5800 Mezôkovácsháza, Sármezey Endre u. 63. Pf. 48 
Telefon: 68/550-170, fax: 68/550-179

OM-azonosító: 028376
Honlap: www.hunyadi-mkov.sulinet.hu. 
E-mail: hjgszk@hunyadi-mkov.sulinet.hu

A 2010/2011. tanévben tervezett képzéseink:
(01) Általános tantervû osztály – reál specializáció
(01) Általános tantervû osztály – humán specializáció
Nyelvi elôkészítô osztály – angol (09), német (12)
Hatosztályos gimnáziumi osztály nyelvi elôkészítôvel – angol (16), német (17)
Szakközépiskolai osztály – informatika (15), közgazdaság (14)

Nyílt nap: Mezôkovácsháza, 2010. november 19., 9 óra
2010. december 4., 9 óra (a hatosztályos gimnáziumi tanulók részére)

Az érettségire épülô, nappali tagozatos, OKJ szerint induló szakképzéseink:
Újságíró I. (OKJ 54 321 01 0010 54 03; felsôfokú, 2 éves)
Számviteli szakügyintézô (OKJ 55 343 01 0010 55 06; felsôfokú, 2 éves)
(együttmûködés a Szent István Egyetem Gazdasági Karával – Békéscsaba)
Gazdasági informatikus (OKJ 54 481 04 0010 54 01; felsôfokú, 2 éves)
Informatikai hálózattelepítô és -üzemeltetô (OKJ 54 481 03 0010 54 01; felsôfokú, 2 éves)

Felnôttképzési tanfolyamok:
ECDL (nemzetközi európai számítógép-használói jogosítvány) képzések • Projektmenedzs-
ment • Számítógép-kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés • Rendszertervezés, -fej-
lesztés és programozás • Információrendszer-elemzés és -tervezés • Modern és társastánc
• Nyelvtanfolyamok (angol, német) • TELC nyelvvizsgára felkészítés

Hirdetés



felvételt hirdet:

– nyolcosztályos gimnáziumi osztályaiba
(jelenleg negyedik osztályosok számára)

– négyosztályos gimnáziumi osztályaiba
(jelenleg nyolcadik osztályosok számára)

– nyelvi elôkészítô osztályaiba angol, illetve 
német nyelvbôl

– mûvészeti szakközépiskolai osztályba

A gimnáziumi osztályok számára felvételi vizsga nincs!

A mûvészeti szakközépiskolában a felvételi idôpontja: 

2011. február 26. 9.00 és március 5. 9.00
Tájékoztatás az iskola honlapján: 

www.begart.hu (az Iskola menüpontban)

N. Bălcescu Román 
Gimnázium, Általános 

Iskola és Kollégium
5700 Gyula, Líceum tér 2.

Ñ Családias, két tannyelvû iskolánk
az általános és középfokú képzésen
túl szállodai szintû kollégiumi elhe-
lyezést biztosít, és egyben kulturális
központ is.
Ñ Sajátos profilja a román nyelv és
kultúra közvetítése, de nagy hang-
súlyt fordít az idegen nyelvek (an-
gol, olasz, spanyol, francia) korszerû
(komputerizált) tanítására is.
Ñ A kicsi elsôsök magyarul tanul-
nak írni és olvasni, románul pedig
társalogni.
Ñ A 9. évfolyamon román nyelvi
elôkészítô évfolyamot indítunk, an-
gol nyelvi képzéssel párosítva. 
Ñ Tehetségesebb végzôseink három
nyelvvizsgával hagyják el az iskolát.
Ñ A továbbtanulási arány: 80-90%.
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Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, 
Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium 
és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény

5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 426
Tel.: 66/527-560. Tel./fax: 66/527-550

E-mail: beg@begart.hu. Honlap: www.begart.hu

Életmód Oktatási Centrum
2010-es év képzési ajánlata:
Gyógymasszôr (OKJ)
Sportmasszôr (OKJ)
Svédmasszázs
Talpmasszázs
Természetgyógyászat

Alaptanfolyamainkat folyamatosan indítjuk.
06-70/508-6178, 06-30/289-9765

Eng.: 00551-2009

Hirdetés
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