
                    
Szak-ember-képzés Gödön 
 

Egyike lenni a kőfaragást nappali rendszerben oktató 

középiskoláknak nem egyszerű 2016-ban. A Wigner-villa 

területén, az alsógödi Duna-parton a címadó iskolai célból 

indulunk ki ebben a szakmában is. Kis létszámú, ezért 

koncentrált csoportokat tanítunk, a kézi megmunkálástól a 

gépi felé haladva. Olykor pedig magunk is rácsodálkozunk: 

talán nem véletlen, hogy a „piar” szó olyan közel áll az 

„ipar”-hoz.  

 

De mit jelent az, hogy szak-ember-képzés? Nálunk 

mindhárom fontos, szakemberré, emberré képződni, a négy, 

sőt nemsokára már csak három év alatt. Mestereink és diákjaink véleményeiből idézünk, hogy megvilágítsuk, 

miért pont Gödre jöjjön valaki, mit gondolunk általában a nevelésről, hogyan látjuk a szakma jelenét és jövőjét, 

mik az örömeink és mik a nehézségeink. Mert így teljes és őszinte a kép. 

 

1. Szak. 
 

Természetesen a kőfaragó szak. Vagyis szakma…  

Sólyom Károly, műkőkészítő mester szerint: „Jó, hogy egymásra épül a 

három szakma, de pont ezért nehéz is együtt oktatni. A műköveseknél 

például olyan szorosan ráépül az épületszobrászat, hogy rákényszeríti a 

gyerekeket, hogy megtanulják. Nem mindig egyszerű dolog átadni az 

anyagot, mert rövid az idő. Ennek ellenére nagy előnye ennek az 

iskolának, hogy jó a gárda: a tanárok, a mesterek, a diákok is.” 

 

Végzőseink is a szakma szeretetét emelték ki legelőször, mikor kérdeztük 

őket. Most már azt is látják, hogy szép dolgokat lehet alkotni itt.  

 

2. Ember. 
 

Mindenekelőtt azokat a sorokat emeljük ki, amiket az iskolánkat 

bemutató anyag is első helyen közöl.  „A mi iskolánk közösség. Hiszünk az 

egymás iránti tiszteletben, mert azt tapasztaltuk, hogy csak így élhetünk 

ebben a világban. Hisszük, hogy érdemes együtt élni a többiekkel, mert 

bár a felelősség nem könnyű, mégis így örömteli. Összetartozunk, mert a 

tisztelet megbecsülést és együttműködést, fejlődést és fejlesztést, de 

legfőképpen összetartozást jelent nálunk! Segítünk, ha nehezen megy, 

hiszen fejlesztő pedagógusok és mentorok is vannak ebben a 

közösségben. (…) Mi örömmel vállaljuk Érted a felelősséget, ha úgy 

döntesz, velünk együttműködve akarsz előre menni, hogy megtaláld a 

helyed ebben a világban!” 

Ez persze nemcsak elképzelt terv, Király Ákos tizenegyedikes kőfaragó 

szerint ugyanis: „Jó ide járni, mert érdekes dolgokat tanulunk, jó a 

közösség.” 

 



                    
3. Képzés. 

 

A harmadik pillére a munkánknak. Két műhelyünkben két mester dolgozik a fiúkkal, elméleten hárman tesznek 

sokat azért, hogy mindenki sikeresen vegye az évről évre nehezedő szakmunkásvizsga akadályait. A műkövesek 

régebbi műhelye mellett az iskola legújabb, díjnyertes Parti Műhelyének emeletén található a kőfaragók 

gyakorlata. Persze csak tanítási időben…  

 

Az első mindig a diák… Bozóky András már érettségi után választott minket, s így két év alatt szakmát is szerez 

majd, idén a műkőkészítés rejtelmeit kutatja. „A képzés jó, bár szerintem kevés szerszám van. Műkőkészítést 

vettünk eddig, és azt hiszem, ha év végén valamiért el kellene kezdenem dolgozni, nagyon erős alapom lenne 

már hozzá. Édesapám, nagyapám is kőfaragó, gondolkodtam 

régebben is azon, hogy az legyek én is. Az érettségi után nem 

nagyon tudtam, merre tovább, így apukám javaslatára jöttem ide. 

Most a Szent István Egyetem a távolabbi cél, vagy ha nem jön 

össze, a szakmában dolgozni és sok tapasztalatot szerezni.” 

 

Czifra Tamás mester azt mondja, ha a képzésről érdeklődünk 

nála… „Nagy előnye ennek az iskolának, hogy a szakmát egyre 

jobban gépesíteni tudjuk. Jónak tartom, hogy kis csapatokkal 

tudok dolgozni, így személyesen tudok mindenkire figyelni, sokat 

tudok velük foglalkozni, nagyjából kétszer annyit, mint az 

iskolában más oktatók. Az tetszik, hogy a tudásban, ügyességben 

előbb járók besegítenek a többieknek. Nem cukkolja, nem bántja, 

hanem odamegy hozzá és megmutatja, hogy kellene. Külön öröm, 

hogy nagyon jó a kapcsolatunk a süttői bányával és a Reneszánsz 

Zrt.-vel, mert így nagyon sok, másod-harmadosztályú követ 

tudunk a képzésben használni. Persze, nem öröm, hogy kétéves 

lett a képzés, ha több idő lenne, több külső munkát tudnánk 

vállalni, újra tudnánk versenyekre is járni, ahogyan korábban 

szlovák és cseh versenyeken is nagyon jó eredményeket értünk el. 

Mi a kézi megmunkálással kezdünk, ami lassabb folyamat, de 

külföldön is azt láttam, hogy jó ez az irány. Mivel itt még nehezebb elrontani a munkát, több dolgot meg lehet 

tanulni vele. Örülök, hogy a szakmunkásvizsgákon azt a visszajelzést kapjuk, hogy ezek a gyerekek nemcsak 

oktatva, hanem nevelve is vannak, tisztelettudók. Nekem az a célom, hogy már tizedikben alakuljon ki, hogy ott 

kell állni több órát a bak mellett, faragni kell, és nem ellógni a napot.” 

 

 

Nyílt napot tartunk 2017. január 28-án, 9:00-13:00-ig, ahol a műhely megtekintése mellett a 

szakmát is ki lehet próbálni! Nyolcadikosok és érettségizett diákok jelentkezését egyaránt várjuk.  

Elérhetőségeink: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18. 27/345-167 

www.facebook.com/GodiPiarista www.g-piar.hu  

 

A gyakorlati oktatást a Gödi Piarista Oktató és Szolgáltató Kft. végzi, ahol külső munkára is járnak a 

diákok.  

Elérhetőségek: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 18. 30/519-4071 

www.godipiaristakft.hu  

http://www.facebook.com/GodiPiarista
http://www.g-piar.hu/
http://www.godipiaristakft.hu/

