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Hamarosan közös döntést kell hoz-
niuk, hogy az általános iskola befeje-
zését követően hol tanuljon tovább 
gyermekük. 

A pályaválasztás sokak fejében egyszeri, 
megmásíthatatlan, súlyos döntésként 
él, mely kihatással lesz a gyermek 
további életére. Jó ha tudják azonban, 
hogy a mai, folyton változó világunkban 
nem egyszeri a választás, hanem dön-
tések egész sorozata, egy út, melynek 
első lépése kétségtelenül az általános 
iskola utolsó évében vár Önökre. 

Egy jól meghozott pályaválasztási 
döntés nagyban elősegítheti egy olyan 
jövő megalapozását, melyben gyerme-
kük céljai, vágyai, álmai valóra válhat-
nak és a pályaválasztás során valóban 
a képességeinek és készségeinek 
megfelelő szakmát válasszák.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara ebben a fontos 
döntésben kíván segíteni azzal, hogy 
megfelelően tájékozottak legyenek 
mind Önök, mind gyermekeik a tovább-
tanulási lehetőségekről és képzésekről.

KEDVES SZÜLŐK!
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PÁLYAORIENTÁCIÓ
A pályaorientáció célja, hogy a tanu-
lók a saját pályaválasztási döntésük-
höz hiteles információkat kapjanak 
önmagukról, munkaerő-piaci környe-
zetükről. Ehhez szükséges az, hogy a 
pályák világáról megfelelő ismeretek-
kel rendelkezzenek. Személyes élmé-
nyeik alapján alakuljon ki bennük a 
szakmatanulás igénye és fogadják el 
az életpálya-építés szükségességét.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara fontos-
nak tartja, hogy a pályaválasztás előtt 
álló diákok megalapozott döntést 
hozzanak, ezért kiemelten kezeljük 
pályaorientációs feladatainkat. 
Kiadványunkkal szeretnénk még több 
információt eljuttatni partnereinknek. 

Pályaorientációs szolgáltatásaink:

 + Tájolónapok és pályaorientációs napok szervezése az általános iskolákban
 + Tájékoztató előadások osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken,  

pályaválasztási fórumokon és kiállításokon
 + Egyéni tájékoztatás
 + Kiadványok, szóróanyagok
 + Üzemlátogatások megszervezése
 + A budapesti Szakma Sztár Fesztiválra történő utazás lehetősége,  

tárlatvezetés
 + Nyári tábori pályaorientációs foglalkozások

i Kövesse figyelemmel a 
megye pályaorientációs 
eseményeit “Életpályát 
építünk” nevű facebook 
oldalunkon!
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DUÁLIS KÉPZÉS

A vállalatoknál a valós gazdasági környe-
zet biztosítja a legkorszerűbb, legaktu-
álisabb ismereteket, itt találkozhatnak 
a tanulók életszerű termelési folyama-
tokkal. A fiatalok még azelőtt szakmai 
tapasztalathoz jutnak, hogy megsze-
reznék a szakképesítést, és közvetlen 
kapcsolatba kerülnek olyan cégekkel, 
ahol később munkába is állhatnak.

A program a vállalkozásoknak is előnyt 
jelent. Az általuk felkészített tanuló 
már teljes értékű dolgozóként foglal-
koztatható, már a tanulmányaik ideje 
alatt tényleges tapasztalatot szerez-
hetnek, ennek birtokában pedig előny-
nyel indulnak a szakmai vizsga után a 
munkaerőpiacon.

Ez a képzési forma azt is garantálja, hogy 
a valóban keresett és elhelyezkedést biz-
tosító szakmákat tanuljanak a tanulók, 
hiszen egy működő vállalat csak a piac 
által keresett termékekkel vagy szolgálta-
tásokkal tud hosszútávon fejlődni.

A gyakorlati képzésnek két része van:

 + a folyamatos, szorgalmi időszakban 
történő szakmai gyakorlat, illetve

 + a nyári, szorgalmi időszakon kívüli 
összefüggő szakmai gyakorlat.

Annak a diáknak, aki mindkettőt külső 
gazdálkodó szervezetnél, cégnél végzi, 
szerződést kell kötnie a gyakorlati kép-
zőhelyként választott céggel.
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A SZAKKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE
Az új struktúra (Szakképzés 4.0) alap-
elve szerint az iskolarendszer feladata, 
hogy széles ágazati szakmai alaptudást 
és a foglalkoztatók által elvárt kom-
petenciákat adjon. Ezzel az ágazati 
alaptudással lehet a duális gyakorlati 
képzésben hatékonyan elsajátítani a 
speciális szakmai ismereteket.  

Az iskolából kikerülő szakemberek ez-
zel a biztos szakmai alaptudással és a 
tanulás képességével lesznek képesek 
a felnőttképzés és a vállalati tovább-
képzés rendszerében megújítani a 
tudásukat szakmai karrierjük során.  
Az új iskolai rendszerű szakmai  
képzésben két iskolatípus van:

A szakgimnázium helyett a technikum 
elnevezés kerül bevezetésre, amely 
egyértelműbb, sokak számára a minő-
ségi szakmai képzést jelképezi napja-
inkban is, így hívó szó lehet a szülők, 
diákok számára. Nevében jelzi a vég-
zettséget, mivel itt a végzettek tech-
nikusok lesznek. A képzés egységes 
szervezése, dualitása és felsőoktatáshoz 
erősebb kapcsolása indokolttá teszi a 
változtatást. A technikusképzés 5 éves. 
Az első két év ágazati ismereteket adó 
képzése után a második ciklusban 
duális képzés folyik. A négy kötelező 

közismereti tárgyból tesznek érettségit 
a diákok, a technikusi szakképesítés 
szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik 
érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres 
vizsga után két végzettséget igazoló 
bizonyítványt kap. Kézhez kapja az 
érettségi bizonyítványát, és a technikusi 
végzettségét igazoló oklevelét. A tech-
nikumban megszerzett tudás meg-
teremti a lehetőségét, hogy a jó ered-
ménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk 
eredményének figyelembevételével 
továbbtanulhassanak felsőoktatásban 
azonos ágazaton belül.

TECHNIKUM

i Ismerje meg a szakkép- 
zés új rendszerét a 
Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal 
honlapján: www.nive.hu
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Az elmúlt időszak egyértelművé tette, 
hogy a szakközépiskola elnevezés a 
diákok, szülők, foglalkoztatók számára 
nem volt értelmezhető, az iskolatípus 
elnevezése a következőkben szakképző 
iskola. A szakképző iskolában a képzési 
idő 3 év. Az első év ágazati ismereteket 
adó képzés, az azt követő két évben 
duális képzés folyik, elsősorban munka-
szerződés keretén belül. A végzés után 
itt is nyitott a lehetőség az érettség 
vagy akár a technikusi képzettség meg-
szerzésére. Mivel a szakképző iskolában 

és a technikumban is ágazati alapkép-
zés történik a képzés első szakaszában, 
a 9. évfolyam végén van átjárhatóság 
a két iskolatípus között különbözeti 
vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés 
ágazati alapvizsgával zárul. 

A szakmai képzés lehetőséget bizto-
sít a csak érettségizett, gimnáziumot 
végzettek, valamint az egyetemi tanul-
mányaikat feladó fiatalok részére. Erre 
szolgál a technikum 2 éves képzése.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év lehetőségének a bevezetése, azoknak 
a fiataloknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát 
kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai tananyagok 
ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. A szakképző 
iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az alap-
kompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához. 

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztő év célja, 
hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatás-
ban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15–25 éves fiatalok számára 
a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a 
sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson.

A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik 
lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a 
Dobbantó programban alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasz-
szikus iskolai környezetben tanulni. A műhelyiskola az alacsony hatékonysággal 
működő szakképzési HÍD- programot váltja fel. A műhelyiskolában a szakma 
tanulása a gyakorlati képzés helyszínén történik. A műhelyiskolában a tanulónak 
a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de legalább fél évig tart. Nin-
csenek közismereti tantárgyak. Minden ismeret a részszakképesítéshez kötődik, 
amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el. A pedagógus mentorként támogatja az 
oktatást.

A SZAKMAI KÉPZÉS ALAPRENDSZERÉNEK SPECIÁLIS FUNKCIÓI
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A DUÁLIS KÉPZÉS MEGERŐSÍTÉSE 
AZ ÚJ KÉPZÉSI RENDSZERBEN
Az új képzési rendszerben, a tech-
nikumban és a szakképző iskolában 
is meghatározó a duális képzés. Ezt 
megerősíti a tanulószerződést felváltó 

tanulói munkaszerződés is, ami vállal-
kozások és diákok szempontjából is 
fontos, pozitív változás.

 + A Duális Képzőhely kiválasztási eljárás keretében választja ki, hogy 
kivel akar tanulói munkaszerződést kötni.  
Tanulj jól, légy Te a kiválasztott!

 + 2020 május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban (akik 
2020. szeptember 1-jén kezdik meg az ágazati alapoktatást) szak-
képző iskolában, azoknak 2021/2022-es tanévben, technikumban 
2022/2023 tanévtől lesz lehetőség tanulói munkaszerződés kötésére.

 + A szakképző intézményben tanulók ösztöndíjat kapnak, amelynek 
mértéke a tanulmányi eredménytől függ. 

i A szakmavilag.hu oldalon 
található információk 
segítséget nyújtanak 
szakképző intézmény és 
szakma kiválasztásában.
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 + Az új rendszerben nincs hiányszakma, minden diák kap 9. évfolyamtól egysé-
ges szakképzési ösztöndíjat.

 + A 10. évfolyamtól - aki önhibáján kívül duális képzőhellyel nem tud szerződést 
kötni - tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjat kaphat.
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ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara évente rendezi meg a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), 
valamint az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyt (OSZTV). 

A versenyek célkitűzése a gyakorla-
tigényes, „fizikai” szakmák társadal-
mi presztízsének és vonzerejének 
növelése, azok népszerűsítése.

A verseny fordulói az elődöntő, az elő-
válogató és a döntő. A végső megmé-
rettetésre, a döntőre a háromnapos 
Szakma Sztár Fesztiválon, Budapes-
ten, a Hungexpo Vásárközpontban 
kerül sor.

A fesztiválon ingyenes a részvétel, 
melyre minden évben közel 15 ezer 
látogató érkezik, ezen látogatók több 
mint 60%-a 6-7-8. osztályos, pályavá-
lasztás előtt álló fiatal.

A Szakma Sztár Fesztiválra való elju-
tást a kamara ingyenesen biztosítja. 
Az utazás az oktatási intézmény jelzé-
se alapján a területi kamarák szerve-
zésében valósul meg.  
Élj a lehetőséggel!

i A Szakma Sztár Fesztivál mottója: 
“Szakmát a kézbe“.
A Versenyfelhívás és a Versenysza-
bályzat is megtalálható a  
www.szakmasztar.hu weboldalon.
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SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Szolnoki Szakképzési Centrum a megye legnagyobb középfokú szakképzési 
intézményeként 30 ágazatban, 220 szakmában biztosít továbbtanulási lehetősé-
get. Ebben a széles képzési palettában szinte minden fiatal, aki a műszaki pálya, 
vagy a szolgáltató szektor iránt érdeklődik, megtalálja a számára leginkább megfe-
lelő szakirányt illetve szakmát. Az Iskola magas szintű szakmai, és szilárd alapokon 
nyugvó emberi értékeket továbbadni képes tantestülete, és a munkájukat segítő 
jól felszerelt laboratóriumok, tanirodák, tanműhelyek,  tankonyhák biztosítják az In-
tézmény kettős célját: egyrészt felkészíteni a felsőfokú tanulmányok sikeres folyta-
tására, másrészt olyan szakmai tudással és emberi tartással rendelkező szakembe-
rek képzése, akik kilépve az iskola kapuján, helyt tudnak állni a munka világában.

Szolnoki SZC Baross Gábor Gépipari, Közlekedési 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5000 Szolnok, Bán út 9. 
Telefon: 06 (56) 341-710  •  baross@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző  
Iskolája és Kollégiuma
5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 
Telefon: 06 (56) 450-005  •  damjanich@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari 
Szakgimnáziuma
5000 Szolnok, Baross utca 37. 
Telefon: 06 (56) 425-844  •  jendrassik@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolája
5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. 
Telefon: 06 (56) 800-130  •  kereskedelmi@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Klapka György Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
5100 Jászberény, Hatvani út 2. 
Telefon: 06 (20) 394-9349  •  klapka@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3. 
Telefon: 06 (56) 424-955  •  palfy-vizugyi@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
Telefon: 06 (56) 420-203  •  petofi@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Rózsa Imre Középiskolája és  
Kollégiuma
5052 Újszász, Dózsa György út 23. 
Telefon: 06 (56) 552-047  •  rozsa@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Ruhaipari Középiskolája 
5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14. 
Telefon: 06 (56) 800-120  •  ruhaipari@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 
5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 
Telefon: 06 (56) 522-013  •  sipos@szolmusz.hu

Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, 
Egészségügyi és Turisztikai Két Tanítási Nyelvű 
Szakképző Iskolája
5000 Szolnok, Baross utca 43. 
Telefon: 06 (56) 800-110  •  vasarhelyi@szolmusz.hui A Szolnoki Szakképzési Centrum 

11 tagintézménnyel, 23 telephe-
lyen végez alapfeladatként szak-
mai középfokú oktatási tevékeny-
séget. | www.szolmusz.hu
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KARCAGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A Karcagi Szakképzési Centrum 6 járásban, 7 településen 8 tagintézménnyel 
rendelkezik. Iskoláik a legkorszerűbb eszközökkel igyekeznek biztosítani a gya-
korlati oktatást, hogy a végzett diákok naprakész, korszerű ismeretekkel lépje-
nek a munka világába. Fő céljuk, hogy a tagintézményeikben tanuló diákjainak 
minden lehetőséget biztosítanak a megfelelő tudás megszerzéséhez. Mindeze-
ket folyamatos pályázati munkával és fejlesztésekkel próbálják megvalósítani, 
továbbá az Erasmus+ és Határtalanul elnevezésű programokon való részvétellel. 
Ez utóbbiak segítségével tanulóik betekintést nyerhetnek a külföldi diákok min-
dennapjaiba, valamint megismerhetik a választott szakmájukhoz kapcsolódó 
munkaszervezés különböző fázisait.

Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
5300 Tiszafüred, Ady Endre u. 4. 
Telefon: 06 (59) 351-768 
hamori-tfured.sulinet.hu  •  hamoritf@gmail.com

Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
5300 Karcag, Varró u. 8. 
Telefon: 06 (59) 312-202 
varroistvan.hu  •  suli@varroi-karcag.sulinet.hu

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szak- 
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
5340 Kunhegyes, Kossuth L u. 15-17; Kossuth L. u. 30-32. 
Telefon: 06 (59) 530-178 (sz.i.), 06 (59) 530-149 (gimn.)  
nlki.hu  •  igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu

Karcagi SZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u.37. 
Telefon: 06 (56) 461-144 
kgszi.hu  •  suli@kgszi.hu

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 17. 
Telefon: 06 (56) 350-082 
teleki-mezotur.sulinet.hu  •  teleki.mezotur@gmail.com

Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és 
Kollégiuma
5400 Mezőtúr, Földvári út 8. 
Telefon/Fax: 06 (56) 350-422, 06 (59) 550-665 
mezoturiszakkepzo.hu  •  mezoturiszakkepzo@gmail.com

Karcagi SZC Lábassy János Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 51. 
Telefon: 06 (56) 390-279 
labassy.hu  •  labassy.janos@gmail.com

Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
5420 Túrkeve, József Attila utca 23. 
Telefon: 06 (56) 361-311  
vanyai-tkeve.sulinet.hu  •  vanyai@vanyai-tkeve.sulinet.hu

i A Karcagi Szakképzési Centrum 
tagintézményei által indított kép-
zésekért és további információkért 
látogasson el a KSzC honlapjára: 
www.karcagiszc.hu
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TOVÁBBI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK
1. Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnázium 
5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. 
Telefon: 06 (57) 433-313  
jaszdeak.sulinet.hu  •  jaszdeak@gmail.com

2. Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium  
és Kollégium 
5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 122. 
Telefon: 06 (56) 470-038 
hajnoczy.com  •  hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com

3. Nagykun Baptista Oktatási Központ, Általános Iskola, 
Középiskola és Kollégium Illéssy Sándor Szakgimnázium és 
Szakközépiskola Tagintézménye 
5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/A 
Telefon: 06 (59) 321-329 
illessy.baptistaoktatas.hu  •  illessy@illessy.sulinet.hu

4. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola 
és Kollégium 
5130 Jászapáti Vasút út 2. 
Telefon: 06 (57) 540-960 
szechenyi-jaszapati.sulinet.hu  •  szechenyi.jaszapati@gmail.com

5. Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József 
Középiskola, és Kollégium Tagintézménye 
5100 Jászberény, Rákóczi Ferenc út 13. 
Telefon: 06 (57) 411-228 
liska-szki.hu  •  liska@pr.hu

6. Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készség- 
fejlesztő Iskola és Kollégium Karcagi Tagintézménye 
5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 
Telefon: 06 (59) 503-144 
kadaskisuj.hu  •  specisuli@t-online.hu

7. Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készség- 
fejlesztő Iskola és Kollégium 
5461 Tiszaföldvár, Beniczky Géza utca 5. 
Telefon: 06 (56) 470-169 
revaygyorgy.lapok.hu  •  gyogyped.homok@gmail.com

8. Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi 
Szakgimnázium 
5300 Karcag, Madarasi út 1-3. 
Telefon: 06 (59) 311-248 
nagykunreformatus.hu  •  info@reformatus.eu

9. Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
5331 Kenderes, Szent István út 27. 
Telefon: 06 (59) 328-158 
szakkozep-kenderes.hu  •  info@szakkozep-kenderes.hu

10. Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola  
5350 Tiszafüred, Baross utca 36. 
Telefon: 06 (59) 350-220 
kossuth-tfured.sulinet.hu  •  titkar@kossuth-tfured.sulinet.hu

11. Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 
5000 Szolnok, Liget utca 10. 
Telefon: 06 (56) 421-103 
ligetutiiskola.hu  •  ligetaltisk@liget-szolnok.sulinet.hu

12. Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma, Művészeti 
Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája 
5000 Szolnok, Mátyás király út 20. 
Telefon: 06 (70) 417-1737 
szolnok.magiszteresely.hu  •  magiszterszolnok@gmail.com

13. Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium,  
Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 2. 
Telefon: 06 (56) 350-012 
refimezotur.hu  •  mezotur.iskola@reformatus.hu

14. Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, 
Szakgimnázium és Általános Iskola 
5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4. 
Telefon: 06 (59) 520-648 
mzs.sulinet.hu  •  moricz@moriczref.hu

15. Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari  
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50. 
Telefon: 06 (56) 390-185 
szekacs.sulinet.hu  •  szekacs@szekacs.sulinet.hu

16. Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium 
5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. 
Telefon: 06 (59) 312-744 
szentannai-karcag.sulinet.hu  •  sztannai@externet.hu

17. Terplán Zénó Ferences Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 
5100 Jászberény, Szabadság tér 1. 
Telefon.: 06 (57) 505-440 
terplanszki.hu  •  terplan@terplanszki.hu

i A megye középfokú képzési 
és továbbképzési ajánlatai 
megtalálhatóak az Új Néplap 
pályaválasztási mellékletében, 
az Iránytűben.

Pályaorientációval kapcsolatban további információt az 
alábbi elérhetőségeken kaphat kollégáinktól:

Honlap: iparkamaraszolnok.hu
Facebook: facebook.com/eletpalyatepitunk 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Sonyák Béláné szakképzési vezető, stratégiai koordinátor
Telefon: (56) 510-622 | +3620 518 1376
E-mail: katalin.sonyakne@iparkamaraszolnok.hu

Bede Gábor pályaorientációs tanácsadó
Telefon: (56) 510-623 | +3620 268 8335
E-mail: gabor.bede@iparkamaraszolnok.hu
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