
MEGBECSÜLÉS A SZAKMÁBAN ÉS AZ ÉLETBEN 
 
A csíkszeredai „Székely Károly” Szakközépiskola és Szakmunkásképző jogos 
utódja az 1948-ban Gyimesfelsőlokon létesített vasúti iskolának. Az épületegyüttest, 
amelyben az iskola létrejött, eredetileg kaszárnyának építették. Az iskola 1948-ban 
kezdte el működését vasúti szakmunkásokat képezve. 1980 és 1982 között, a 
felmerülő műszaki problémák miatt az iskola párhuzamosan működött 
Csíkszeredában és Gyimesfelsőlokon. 

A 4-es számú Gépipari Iskolaközpont 1983-ban kezdte el működését önálló csíkszeredai tanítási 
intézményként. 
  
Az értékek átmentése, gondozása és gyarapítása kulcskérdésként jelentkezik egy földrajzilag és 
gazdaságilag meghatározott körzet jövőjében. Ezen elgondolás vezérelt bennünket, amikor az iskola 
névadójaként Székely Károlyt választottuk. Székely Károly tizennyolc éven keresztül titkára a 
Csíkszeredai Ipartestületnek, jóban-rosszban barátja a csíkszeredai kisiparosságnak. Az ő titkári 
munkája szedi nagyszerű gyöngyszem írásán keresztül rendszerbe mindazt a sok szép iparos 
törekvést, amelyet a kiváló iparos vezérek elgondoltak. Az ő alakja adja ennek a múltnak keretét, 
ennek a sok szép küzdelemnek az összefogó tartamát. Ebben a munkában összeforrott a helybéli 
iparossággal, annak minden szakmai, közművelődési, szociális vetületével. 
 
Iskolánk eredeti rendeltetése a város és környezete számára a munkaerő biztosítása volt. 1990-ig a 
beiskolázási tervet és a létszámot az anyavállalat – Csíkszeredai Traktorgyár – igényei határozták 
meg. 1992-ben felkutattuk a frissen létesült gazdasági egységeket, amelyek már részben a 
szolgáltatás felé irányultak. Így szakképzési rendszerünkbe, az eredetileg hagyományosnak számító 
szerelőlakatos, szerszámlakatos, esztergályos, hegesztő, kovács szakmák mellé, újabb szakmákat 
honosítottunk meg: számítástechnika, szállítás, autóvillamosság, ruhatervező, média, mechatronika, 
autószerelő, karosszérialakatos és - festő, háztartási gépjavító, valamint hálózati villanyszerelő.  
A Székely Károly Szakközépiskola beiskolázási tervének elkészítése a partnercégeink 
megkérdezésével veszi kezdetét. Ennek egyik hozadéka három év múlva szakiskolások 
elhelyezkedésében, négy év múlva pedig líceumi végzősök munkavállalásában válik láthatóvá. 
Mindazok, akik a líceum elvégzése után a továbbtanulás mellett döntenek, ezt megtehetik technikumi 
keretek között, vagy sikeres érettségi vizsga után jelentkezhetnek az egyetemi képzésre. A 
szakiskolás végzősöknek is lehetőségük van a továbbtanulásra, tehát mind a líceumi, mind a 
szakiskolás oktatásunk egy szakmai pálya alapjait biztosítja.   
A Székely Károly Szakközépiskola sokrétű pályaorientációs tevékenysége a képzési rendszernek a 
piaci igényekhez való igazítására és a végzősök munkavállalási lehetőségeinek biztosítására irányul.  
A szakmai pályakövetési rendszerünk eredményeit rendszeresen és érdemben figyelembe vesszük a 
szakmaindítási, létszám-meghatározási és pályaorientációs döntések előtt. Ennek a törekvésünknek 
egyik mutatója a végzőseink elhelyezkedése a tanult szakmában, valamint a volt diákjaink által 
alapított vagy vezetett cégek jelenléte az iskola jelenlegi partnercégei között. 
A szakoktatás átalakításával párhuzamosan az intézmény anyagi-tárgyi fejlesztésére is nagy gondot 
fordítottunk. Az infrastruktúra, és ezen belül a szaktermek és az oktatóműhelyek korszerű 
berendezése, karbantartása, bővítése volt az egyik feladat. Sikeres pályázatok sora hozzásegített az 
audio-vizuális eszköztárunk bővítéséhez (1998, 1999), majd 2003-ban és 2004-ben az 
autódiagnosztikai műhely létrehozásához.  
 
Törekvéseink eredményeként 2004-ben elnyertük a PHARE pályázatot, amelynek legfőbb hozadéka 
a szakoktatás rehabilitációja. Ezzel lehetőséget teremtettünk a korszerű szakoktatáshoz való 
felzárkózáshoz. Az utóbbi években a helyi és megyei hatóságok pályázati lehetőségei a média, az 
autós és a villanyszerelő szaktermek kialakításában segítettek. 
Pályázati rendszerünk az intézményfejlesztés nevelési részére is kiterjedt. Ebben a rendszerben a 
vállalkozói („Tanulva gazdálkodni”, EBC*L, Erasmus ENTRE YOU), a környezetvédelmi (vetélkedők, 



mérések, környezetvédelmi programok), valamint a néprajzi-helytörténeti tevékenységek (KÚTFŐ, 
helytörténeti ülésszakok és kirándulások, a néprajzi múzeum állományának bővítése és 
rendszerezése) hagyományossá váltak.  
Az elmúlt huszonöt évben a tanítás szerves része volt az órákon kívüli tevékenységrendszer: irodalmi 
vetélkedők, Sapi, Zrínyi versenyek, műszaki kreativitási verseny, SzékLap iskolai újság szerkesztése, 
GTP és YOU TOO kommunikációs csoport működtetése, tanulmányi kirándulások, iskolai 
ünnepségek – Kiskarácsony, Iskolanapok, nagykorúsítás, farsangi bál. Mindezen tevékenységek 
növelték az oktatás hatékonyságát.  

 

Az iskola 

• biztosítja a képzéshez szükséges tárgyi feltételeket: 
14 osztályterem, 12 laboratórium és szakterem, díszterem, könyvtár, 
12 iskolai műhely, sportterem, 120 férőhelyes bentlakás és étkezde; 

• 35 tanár látja el a közel 410 diák oktatását és nevelését; 
• a szakmai oktatás érdekében 58 gazdasági egységgel tart fenn 

partneri kapcsolatot 
 

 
 

 
 

SZABÓ JUDIT DÍJ 

 

 
 

SZÉKELY KÁROLY DÍJ 

1997 Imre Hajnalka    

1998 Bene Attila   

1999 Tánczos Attila 1999 Juhász Csaba András, Mészáros Erika  

2000 Gegő Rebeka Tünde 2000 Bakó Szabó László, Bíbó Domokos 

2001 Lakatos Csaba 2001 Görbe István, Lőrincz Gábor  

2002 Abrudbányai Sándor 2002 Antal Imre, Rácz Ildikó 

2003 Bálint Réka 2003 András Levente, Bartis Csaba, Balog Endre 

2004 Gergely Szilárd 2004 Biró Brigitta, Fogarasi Attila 

2005 Bartis Csaba 2005 Barabás Csaba, Kerekes Attila 

2006 Bodor Szilárd 2006 Balázs Barna, Bányai Gábor, Cerghezán Zsolt 

2007 Tatár Tibor 2007 Gergely Levente, Tatár Tibor 

2008 Erőss Lehel 2008 Benkő Loránd Ernő, Prigye Szabolcs  

2009 Szőcs Zsombor 2009 Szabó-Varga Katalin, Tánczos Tamás 

2010 Nagy László 2010 Lakatos Tamás 

2011 Lajos Henrietta 2011 Benkő Szilárd, Biliboc Cristian, Varga Loránd 

2012 Kiss Mónika 2012 Mátyás Arnold 

2013 Incze László 2013 Kovács Arnold 

2014 Incze Csaba 2014 Fábián Balázs 

2015 Máthé Noémi Bernadett 2015 Kosa Arnold István 

2016 Polcovnicu Celina 2016 Karda Zsigmond 

2017 Szabó Szilárd 2017 Dobos István 

2018 Péter Bernadett 2018 Mihály Péter 

2019 Dobos István 2019 Póra János 

2020 Bíró Zsombor 2020 Szekeres Róbert 

 



Tevékenységünket helyi és megyei hatóságok, iskolai 
partnereink, együttműködő intézményeink segítették. 
Eredményeink e széleskörű partnerrendszerünknek is 
köszönhetőek. Az általános iskolák a pályaorientációs és a 
beiskolázási munkánkban vettek részt. A megye 
szakközépiskoláival és gimnáziumaival szakmai és a 
pályázati téren működünk együtt. A Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség, a Pedagógusok Háza, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége az oktatási folyamat 

szervezésében és a tanári képzések lebonyolításában voltak jelen. A helyi és megyei hatóságok az 
intézményi pályázati rendszer és működés anyagi megvalósítását biztosítják. Az ádándi, a 
seregélyesi, a kaposvári, a galántai testvériskoláink hozzájárultak a közös múlt, kultúra és nyelv 
tudatosításához, valamint a szakmai együttműködés kiterjesztéséhez. A szakoktatás leghatékonyabb 
partnerei a jelenleg ötvennyolc céget számláló rendszerünk. Partnercégeink biztosítják a munkahelyi 
képzést, a szakvizsgák közös szervezését, egy hathatós anyagi támogatást és a munkahelyet a 
végzőseink számára. Jelenlétük és együttműködésünk a továbbiakban is lehetővé teszik a korszerű 
és az igényeknek megfelelő szakmai képzés folytatását és korszerűsítését.   
 
„Tanárnőnek tisztelettel jelentem….. 
Igen, tisztelettel jelent az egykori diák, akit nem kevés év és élmény köt ehhez az iskolához.  
Még általános iskolás voltam, amikor birtokba vettük az iskola vadonatúj épületét és egy év múlva 
már az akkori nevén a 4-es számú ipari líceum kezdte meg működését benne. Két év általános iskola 
után sikeresen felvételiztem ebbe a középiskolába, ahová az vonzott, ellentétben egy másik híres 
középiskolával, hogy az elméleti oktatás mellett szakmai oktatást is biztosított, nagyobb esélyt adva 
az önmegvalósításhoz. 
Új iskola, új tanerők, új energiák, lendület, tanulni és bizonyítani akarás jellemezte az iskolai légkört. 
Az eredmények sem maradtak el, hiszen nem kevés megyei tantárgyversenyről hoztunk díjakat, 
sikeresen versenyre kelve és megelőzve a nagyobb hagyományokkal rendelkező iskolákat, mind 
elméleti, mind szakoktatási téren. Harminc év telt el azóta, hogy az ezermester székely nép diákjait 
neveli és oktatja ez az iskola, és egyik fellegvára lett a csíki oktatási rendszernek.   
Tanárnőnek tisztelettel jelentem, hogy az 1987-ben végzett XII.B osztály szeretettel köszönti a 
harminc éves iskolánkat, köszönti egykori és jelenlegi pedagógusait.”   
 
Székely Lehel, 1987-ben érettségizett tanuló, a Székely Károly Szakközépiskola Szülői 
Bizottságának elnöke 
 
„Mintha a tegnap lett volna, mégis néha úgy érzem, hogy igaz sem volt. Annyira szép volt, annyira jó 
volt. Úttörők voltunk. A szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Elsőkként vettük birtokba az 
építőtelepi környezetben két évharmadnyi csúszással átadott festékszagú épületet. Birtokba vettük a 
falakat, a termeket, a folyosókat, a földszinti műhelyeket, az emeleten berendezett kémia- és 
fizikalaborokat. Belaktuk a termeket, tereket alakítottuk ki, és iskolát varázsoltunk a Nyúlvölgyébe.  
Azonnal nekiláttunk az otthonossá tételnek. Nem voltak fák. Elmentünk és a Madicsán túlról 
nyírfacsemetéket hoztunk. Nem volt sportpálya. Az út túloldalán lévő felhagyott kaszálót vettük 
birtokba, vonalaztuk meg és kövekkel raktuk ki a kapukat. Nem voltak virágok. Hoztunk otthonról. 
Nem volt jókedv. Csináltunk. Ellenőrző vagy pionír nyakkendő hiányában nem engedtek be a kapun, 
beszöktünk az ablakon. Csak a gyerekek képesek ilyen csodákat művelni: néhány hét telt el, és 
máris a miénk volt az iskola. A magas fák jelzik, emberöltő telt el, azóta. A magas fák azt is 
megmutatják, hogy egy rész belőlünk örökre ott maradt. Akár a falevél, amely ősszel lehull, mégis 
boldog. Boldog, mert tudja, hogy tavasszal újabb nemzedék veszi át a helyét.”  
 
Ráduly Róbert Kálmán 
Csíkszereda polgármestere  


