
Bemutatkozás 

 

Az Iskola a vidék jövőjéért Alapítvány 2020. június 23-án jött létre a Bethlen Gábor 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Kollégium tanulóinak támogatására. Az 

iskola neve az alapítást követően AASzC Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumra változott. Az intézményben jelenleg 546 fő diák 

tanul, a dolgozói a létszám 73 fő. 

 

Alapítványunk célja: a gyermekek jó tanulmányi és közösségi munkájának elismerése, 

támogatása; év végi, tanulmányi eredmény, szaktárgyi versenyek jutalmazása; nevezési díjak, 

tanulmányi versenyek támogatása, házi versenyek jutalmazása; tanulmányi kirándulások, erdei 

iskola támogatása; a gyermekek oktatásához szükséges taneszközök, szemléltetőeszközök, 

tárgyi eszközök beszerzése; tanulmányi versenyekre való felkészítő pedagógus jutalmazása; 

egy évben egyszer két fő pedagógus jutalmazása; hátrányos helyzetű tehetséges tanulók 

esélyegyenlőségének elősegítése; gyakorlati oktatáshoz szükséges taneszközök, 

szemléltetőeszközök, tárgyi eszközök biztosítása; szakképzésben résztvevő tanulók 

támogatása; kollégiumi rendezvényekhez támogatás nyújtása; kollégiumi eszközök beszerzése; 

kollégiumi hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tanulásban segítése; környezetvédelmi és 

környezettudatosság nevelése; természetvédelemre nevelés segítése; egészségnevelés, 

egészséges életmódra nevelés; hagyományok ápolása, megőrzése, mely összefügg a 

tanulmányokkal.  

 

Iskolánk mottója: Iskola a vidék jövőjéért!, ezért az iskola mellett működő alapítvány 

értelemszerűen ezt a nevet viseli. A vidék, az iskola és az alapítvány számára is a 

mezőgazdasági termelésen túl a mezőgazdaság által megtermelt alapanyagok, élelmiszerek 

feldolgozását is jelenti. A térség legnagyobb agrár-szakképző iskolájaként felelősnek érezzük 

magunkat azért, hogy a tanulók, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, piacképes 

végzettséget szerezhessenek. Vidéki agrárszakképző iskolaként kiemelten fontosnak tartjuk az 

agrárágazathoz kapcsolódó ismeretek minél magasabb szintű oktatását, a már megszerzett tudás 

bővítését. Célunk, olyan munkaerő képzése, amelyek a mai kornak megfelelő ismeretekkel 

bírnak és így jó eséllyel el tudnak majd helyezkedni a környékbeli gazdáknál, cégeknél, vagy 

saját gazdálkodókként, falusi vendéglátóként önállóan képesek lesznek megállni a helyüket. 

Alapítványunkon keresztül arra törekszünk, hogy iskolánk tanulói ne vándoroljanak el, helyben 

találjanak lehetőséget és munkát, ezzel is gátolva a település elnéptelenedését. Működésünk 



során törekszünk arra is, hogy megismertessük és megőrizzük a helyi hagyományokat és jó 

kapcsolatot ápoljunk a járási, települési intézményekkel és a számunkra jövőben tanulókat 

biztosító általános iskolákkal. 
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