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SZAKMA – SIKER – KARRIER Új sorozat
- avagy sikeres a rendészeti
ágazati képzés a VSZC Király
Endre Szakgimnáziumában
I

skolánkban 2015-ben indult
el a rendészeti ágazati képzés, amely során a közszolgálati ügyintéző szakmát sajátítják el a tanulók. A végzett
szakemberek iránt nagy a kereslet a rendőrség, az önkormányzatok, a kormányhivatalok, a büntetés-végrehajtás, a
katasztrófavédelem hivatalainak munkaerő utánpótlása
végett, így a fiatalok körében
vonzóvá vált ez a szakma.
l Czinegéné Horváth Klára
A közelmúltban iskolánk
vendége volt Kovács Tamás,
a Komárom-Esztergom Megyei Géza Fejedelem Ipari
Szakképző Iskola igazgatója
és Debreczeni István rendőr alezredes, az Esztergomi

Az esztergomi iskola
megkeresésére Varga József
gyakorlati oktatás vezető
megszervezte a találkozót,
amely során Dudás Tibor, a
Váci Szakképzési Centrum
főigazgatója, Papolczi Emőke
a VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója, Latorovszky Gábor rendőr alezredes, a
Váci Rendőrkapitányság vezetője és Kovács Attila rendőr őrnagy, bűnmegelőzési tanácsadó, a rendészeti ágazati
képzés vezető tanára fogadta
vendégeinket.
A rendészeti ágazati képzés
iskolánkban három éve sikeresen működik. Latorovszky Gábor rendőrkapitány
maximális
támogatásának
köszönhetően a Váci Rend-

A tananyag nem könnyű,
a rendvédelmi ismeretek sok
tanulást igényelnek, mindezt
azonban ellensúlyozza az önvédelmi és intézkedéstaktikai
gyakorlatok érdekessége és a
sok iskolán kívüli program.
A tanulókat a szakmai képzés keretében viszik lőgyakorlatra, bűnmegelőzési és
drogprevenciós
előadásra,
közlekedésbiztonsági bemutatóra, illetve a társszervek
intézményeinek látogatására,
így a gyerekek megkedvelik
a szakmájukat. Ugyanakkor a
képzés felkészíti őket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
vagy az Adyligeti Rendészeti
Szakgimnáziumban való továbbtanulásra is.
Tanulóink számos szakmai
versenyen sikeresen szere-

A váci siker példa lehet az esztergomiak számára is. Képünkön (balról jobbra):
Gál Imre, Varga József, Kovács Attila, Debreczeni István, Latorovszky Gábor,
Papolczi Emőke, Kovács Tamás, Lábos Anikó
Rendőrkapitányság vezetője,
valamint Lábos Anikó rendőr őrnagy, az Esztergomi
Rendőrkapitányság hivatalvezetője. A látogatás célja a
rendészeti ágazati képzéssel
kapcsolatos
tapasztalatok
megbeszélése volt, hiszen
2018 szeptemberétől az esztergomi iskolában is szeretnék elindítani a rendészeti
ágazati képzést.

őrkapitányság szakembereit
bevontuk az oktatásba, így
a tanulók szakmai elméleti
és gyakorlati óráit, speciális
rendvédelmi gyakorlatait a
Váci Rendőrkapitányság rendőrtisztjei tartják. Az oktatás
nehézségét jelentette kezdetben a tankönyvhiány, amelyet
a Kovács Attila által elkészített
tansegédlet és tananyag segítségével hídaltunk át.

pelnek, legutóbb az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett helyi
katasztrófavédelmi vetélkedőn értek el első helyezést,
s jutottak tovább a megyei
versenyre. Sikereik fontos
visszajelzések
számunkra,
hogy szakmai oktatásunk jól
működik, hiszen tanulóink a
rendvédelem különféle területén helytállnak. n

indul az
aulában:
A hónap
műtárgya
M

ájus hónaptól a Madách
Imre Művelődési Központ aulájában megtekinthető A hónap műtárgya című
kiállítássorozat első darabja,
Nagy B. István: Zsámbék LXIII.
című festménye. Az e célra
gyártott díszvitrinben elhelyezett, havonta cserélődő műalkotásokkal a vizuális kultúra
fontosságára szeretnék felhívni látogatóik figyelmét, mintegy reflektorfénybe állítva
egy-egy jelentős műalkotást.
l munkatársunktól
Az alkotások kiválasztásánál elsődleges szempont lesz
a kiemelkedő művészi teljesítmény, valamint az, hogy
többségében váci vagy városunkhoz kötődő képző- és fotóművészek műveit kívánják
bemutatni.
E célok szellemében elsőként Nagy B. István (19332006) Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi tanár, Vác
város egyik kimagasló alkotója előtt tisztelegnek a szervezők.
Nagy B. István Szilvásváradon született 1933. május
8-án. 1951-1956 között az
Iparművészeti Főiskola gobelin szakán tanult. 1956-1959
között elvégezte a Képzőművészeti Főiskola festő szakát
is, ahol Ferenczy Noémi, Szőnyi István, Bernáth Aurél tanítványa volt.
1961-től állította ki műveit.
Több külföldi tanulmányúton
vett részt. 1978-1986 között a
Képzőművészeti Szövetség területi tanácsadó titkára, 1981–
től a választmány tagja volt.
1988-tól az Egri Tanárképző
Főiskola rajz szakos tanszékvezető főiskolai tanára volt.
1995-ben a Minnesotai Egyetem vendégtanára volt.
2006. augusztus 22-én
hunyt el Budapesten. n

