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Kármán Antal

AZ ALTERNATÍV SZAKKÉPZŐ ISKOLÁTÓL 

A FERENCES GIMNÁZIUMIG

Interjú a Molnár házaspárral

A Terplán Zénó Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium (2014. szeptember 1-je előtt: Terplán 
Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola) igazgatói irodájában beszélgetünk Molnárné 
Somogyi Margit igazgató asszonnyal (a továbbiakban: M.) és férjével, Molnár Józseffel, a jász-
berényi székhelyű térségi szakképző központ műszaki igazgatójával (a továbbiakban: J.).

Jászberényben kevesen vannak, akik nem ismerik a Molnár családot, hiszen ismert kereske-
dő-dinasztia, viszont úgy tudom, hogy Margitka az ország másik régiójából származik. Kérem, 
beszéljetek a tanulmányaitokról, egymásra találásotokról, illetve azokról az évekről, melyek a 
magániskola megalapításához vezettek. 

J.: Igen, én tősgyökeres jászberényi vagyok, a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem 1975-
ben, s mivel gyermekkoromtól kezdve vonzódtam a műszaki területekhez, követtem bátyámat 
– aki olajmérnöknek tanult – az akkori Nehézipari Műszaki Egyetemre, Miskolcra. A gépész-
mérnöki karon végeztem 1982-ben vegyipari gépészként. Az egyetemen az Aprítógépgyár ösz-
töndíjasaként tanultam, tehát 5 évig adott volt az első munkahelyem, majd 18 hónap katonaság 
következett. Ezt követően az Állami Biztosítónál helyezkedtem el műszaki kárszakértőként, 
majd 1997-ben „saját lábamra álltam”, és feleségemmel megalapítottuk a Molteam Kft.-t, ahol 
kezdetben műszaki tervezéssel és oktatással foglalkoztunk. 
M.: Én egy kis szabolcsi településről, Vencsellőről származom, eredetileg sváb családból (mely-
nek Suller volt a magyarosítás előtt a neve). Elsősorban a továbbtanulási lehetőség miatt köl-
töztünk a szüleimmel Budaörsre. Budapesten a József Attila Gimnáziumban érettségiztem, a 
matematika és fizika nagyon jól ment, a nővérem is mérnöknek – ő vegyészmérnöknek – tanult, 
és én is a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytattam a tanulmányaimat. In-
nen az ismeretség Józsival: ugyanarra az évfolyamra, az első öt félévben ugyanazokra az órákra 
jártunk. Szintén 1982-ben diplomáztam, rendszerszervező szakon. Az egyetem elvégzése után 
egy évig dolgoztam a Budapesti Kőolajipari Gépgyárban, majd összeházasodtunk, Jászberénybe 
kerültem, és 1983. szeptember 1-jétől már a Klapka György Szakközép- és Szakiskola műszaki 
tanáraként kezdtem a tanévet. 1985/86-ban mérnök-tanári szakon második diplomát szereztem.

Szépen haladunk, a két életpálya összetalálkozott, sőt már az oktatásnál, képzésnél tartunk. Itt 
azért meg kell kérdeznem, hogy a férjeden kívül volt-e másik motivációd, volt-e más indokod is 
arra, hogy 1999-ben elhagyd az állami oktatást és te is a saját lábadra állj? Hiszen – úgy emlék-
szem – akkor már az igazgatóhelyettességig is előrejutottál.

M.: Nem nagyon voltam kibékülve az iskola akkori gyakorlatával, voltak saját elképzeléseim, 
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főleg a gyakorlati oktatással, a tanfolyami-, illetve az OKJ-s képzésekkel kapcsolatban. 1988-
ban pályáztam is az igazgatói posztra, de a változtatási javaslataimat a tantestületen belül is csak 
kevesen támogatták, az abszolút többségben lévő férfi szakoktatók féltek egy női vezetőtől, és 
végül kis különbséggel alulmaradtam. 1993-tól voltam igazgatóhelyettes, és 1998-ban az újabb 
igazgatóváltás után még kevesebb támogatást kaptam elképzeléseim megvalósításához, ezért 
úgy döntöttem, hogy az akkor már működő családi vállalkozásunk továbbfejlesztésére fordítom 
minden energiámat.

Most már valóban az iskolaalapítás nem mindennapi feladatai következtek.

M.: Magániskolánkat az 1999/2000. tanévben alapítottuk férjemmel és családom támogatásával. 
Az első tanévünket, tényleges működésünket 2000. szeptember elsején kezdtük meg 85 fővel, 
akik érettségi utáni szakképzésben tanultak. Rendszergazda, pénzügyi-számviteli ügyintéző, 
marketing és reklám ügyintéző, kereskedő szakmákban kínáltunk továbbtanulási lehetőséget 
érettségizett tanulóknak, valamint a kereskedő képzésünk a 16. életévüket betöltöttek számára 
kínált szakmatanulási lehetőséget. 

Iskolánk működési engedélyéhez törvényi előírás szerint rendelkezni kellett minimális sze-
mélyi és tárgyi feltételekkel. A személyi feltételek biztosítása viszonylag egyszerű volt, hiszen 
jómagam sok órában tanítottam, valamint két főállású és néhány óraadó, a szolnoki főiskolán 
dolgozó tanár segítette intézményünk indulását. Informatikus kollégámmal a kezdetektől együtt 
dolgozunk, elismert szakember. Mondhatjuk, hogy az informatika és közgazdaság körébe tarto-
zó szakmákban Jászberényben és a Jászságban elsőként kínáltunk továbbtanulási lehetőséget a 
fiataloknak. 

Az oktatás tárgyi feltételeinek megteremtéséhez a COOP Áruház akkor épült „torony” épü-
letrészében volt lehetőségünk ingatlant vásárolni, amelyben kialakítottunk három tanteremet és 
az iskola székhelyéül szolgáló irodákat. Szűkös, korlátozott tárgyi feltételeink nem tették lehető-
vé, hogy érettségit adó, hosszabb idejű képzéseket indítsunk. 
Az iskolaalapítással elsősorban azt volt a célunk, hogy az akkor hiány szakmáknak számító 
szakirányokban „alternatívát”, lehetőséget biztosítsunk a minket választó fiataloknak. Az iskola 
neve így lett az alapításkor Alternatív Szakképző Iskola. 

2006-ban nevet változtatott az iskola. Ennek nyilván voltak előzményei, egyrészt a képzési struk-
túra változásának tekintetében, másrészt a névválasztás oldaláról is.

J.: 2002-ben, amikor az iskola szakképesítései iránt nagyszámú érdeklődés mutatkozott, ered-
ményesen szerepeltek tanulóink is a szakképesítő vizsgákon, a jelentős létszámnövekedés miatt 
nagyobb székhelyre volt szükségünk, így iskolaépületnek alkalmas helyet kerestünk. Mondhat-
juk, hogy mindenhez kellett a „gondviselés” jelenléte is, ugyanis ekkor hirdette meg eladásra 
a Kereskedelmi és Hitelbank a Szabadság tér 1. sz. alatti épületét. Hosszas pályáztatás után 
sikerült megvásárolni az ingatlant, így elképzeléseink képzési struktúránk fejlesztésére és az 
ehhez szükséges feltételek biztosítása találkozott az épület adta lehetőségekkel. A Jászberény 
központjában, jól megközelíthető helyen lévő új székhelyünknek köszönhetően már lehetőség 
nyílott arra, hogy érettségit adó, szakközépiskolai alapképzéseket is indíthassunk.
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Az érettségit adó szakközépiskolai osztályok indításával megváltoztattuk az iskola nevét Terplán 
Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskolára. Terplán Zénó professzor neve nem ismeret-
len a jászberényi mérnökök körében, hiszen az egykori miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
alapító professzora, különleges tehetséggel rendelkező gépészmérnök, mérnök-tanár osztatlan 
elismerést váltott ki minden gépészmérnökből, akiket tanított. Férjemmel, mindketten a Nehéz-
ipari Műszaki Egyetemen végeztünk, mint gépészmérnökök, megadatott számunkra, hogy elő-
adásait hallgathattuk, s kezdő mérnökhallgatóként nagy ámulattal, tisztelettel, alázattal tanultuk 
az általa oktatott gépelemeket. Olyan szakember volt, aki teljes személyével nevelt minket az 
igényességre, mérnöki pontosságra. Számunkra nem is volt kérdés, hogy kit válasszunk az iskola 
névadójának, így kértük meg a professzor özvegyét és fiát, hogy iskolánk felvehesse Terplán 
Zénó professzor úr nevét, akinek neve kötelez bennünket, hogy a ránk bízott tanulókat szakmai 
elhivatottsággal neveljük, oktassuk.

Részese voltam a Terplán professzor portré-domborművének ünnepélyes felavatásával egybekötött 
nagyon szép és felemelő névadó ünnepségnek. 
Hogyan fejlődött még tovább ezután az iskola?

M.: Szakközépiskolai osztályaink indításának köszönhetően intézményünk a szó hagyomá-
nyos értelmében vett középiskolává fejlődhetett, és mára közel nyolcszázan tanulnak nap-
pali és esti képzéseinken. Az általános iskolát végzett korosztálytól, tizennégy éves kortól 
az érettségiző tizennyolc-tizenkilenc éves ko-
rig folytatjuk a diákok nevelését, oktatását. Az 
érettségi után az alapképzési szakirányokban 
szakmát is tanulhatnak a diákok, így tanulóink 
többsége 20-21 évesen hagyja el a Terplánt. 
Nagyon sikeres a nyelvi előkészítő osztállyal 
induló szakközépiskolánk, ahol a választott 
idegen nyelvet első évben magas óraszámban 
tanulhatják a diákok. 

Középiskolánk fejlesztésében elsődleges 
cél, hogy azon képességek kialakítását segítsük 
tanulóinknál, melyek bármilyen szakma gya-
korlásánál fontosak, előnyösek. Így az idegen 
nyelv középszintű elsajátítása az általunk ok-
tatott szakmáknál – informatika, közgazdaság, 
kereskedelem, logisztika, gépész, közlekedés-
gépész szakirányokban – különösen fontos.
Akkreditált nyelvvizsga központja vagyunk a 
Budapesti Műszaki Egyetemnek, mely lehetővé 
teszi bárki számára, hogy állami nyelvvizsgát 
tegyen intézményünkben, s egyben saját diák-
jaink számára is lehetőség, hogy tudásuk szint-
jét ezeken a vizsgákon megmérethessék.

Molnárné Somogyi Margit 
2006-ban a névadó ünnepségen
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Őszintén megmondom, hogy fogalmam sincs, hogy mi az az EDU-RÉGIÓ TISZK, mi a szerepe, 
feladata. Szerintem nem egyedül vagyok ezzel így.

J.: A Térségi Integrált Szakképző Központokat (TISZK-eket) a széttagolt szakképzés központo-
sítása érdekében, törvényi háttérrel, kötelező jelleggel hozták létre. Mivel Jászberényben a helyi 
TISZK-et nem sikerült létrehozni – nem a mi hibánkból –, iskolánk és egy debreceni szakközép-
iskola 2008-ban megalapította az EDU-RÉGIÓ TISZK-et.

Az iskola indítása óta – hűen eredeti szakmánkhoz – célunk, hogy műszaki szakterületen, 
nevezetesen gépész ágazatban magas szintű szakképzést fejlesszünk. Részben e terület fejlesz-
tésére 2010-ben az EDU-RÉGIÓ TISZK Európai Uniós pályázati és saját forrásból szakképző 
központot építhetett. A térségi szakképző központ jászberényi székhellyel a Monostori út 4. szám 
alatt működik, az én vezetésemmel. Az ingatlan épületeinek összes alapterülete megközelíti a 
2000 m2-t. Az elméleti oktató bázishoz épült tanműhely csúcstechnológiát képviselő gépekkel, 
berendezésekkel, laboratóriumokkal került felszerelésre. Említésre érdemes még ezen új épület 
energiaellátása is, mivel a fűtést, hűtést, aktív szellőzést a legkorszerűbb geotermikus hőszivaty-
tyúkkal, napkollektorokkal és napelemekkel oldottuk meg.

Molnár József 2010-ben a térségi szakképző központ projektzáróján
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A tanulók szakképző központba való kiutaztatását saját, 150 fős csuklós autóbuszunkkal lát-
juk el, amely a két iskolaépület között jár.
2015 májusában érettségiző tanulóink már a gépész, közlekedésgépész, épületgépész, műanyag-
ipar ágazatban választhatnak szakmát, s tanulhatnak tovább.

Biztosan van kialakult véleményed a magyar szakképzés jelenlegi helyzetéről, hiszen 30 éve fog-
lalkozol ezzel a szakterülettel.

M.: Mint mérnök-tanár, majd az iskola alapítója, fenntartója 30 éve veszek részt a szakképzést 
megvalósítók táborában. Elmondhatom, hogy ma az egyik legkritikusabb a műszaki szakmák 
oktatásának személyi feltételeit megteremteni, nehezen találunk képzett szakoktatókat, mérnök-
tanárokat. A ’90-es években ez az ágazat szétaprózódott, s most valóban nagy igény mutatkozik 
akár szűkebb környezetünkben, a Jászságban, de országosan is pl. technikus szintű tudással ren-
delkező fiatalokra az előbb említett szakmákban. 
Most legfontosabb és egyben a legnehezebb feladat annak a szakmai elméletet és gyakorlatot 
tanító szakemberekből álló munkaközösségnek a megszervezése, amely alkalmas e szép feladat 
hivatásszerű végzésére.

Tudom, hogy még nagyon friss a legújabb fejlemény, az ez évi fenntartó- és névváltozás, de azért 
szóljatok röviden erről is.

M.: A szakképzési és a köznevelési törvény változásai nem biztosítanak stabil alapot a magán-
fenntartású intézmények működtetéséhez. Tekintettel arra, hogy a hangsúly az iskola kiszámít-
ható működésén van, így a törvény adta lehetőségeket legjobban kihasználva 2014. szeptember 
1-jétől iskolánkat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásába adtuk át. A 
rendtartomány a rendszerváltás előtt is oktató rendként működött, nagy múltú intézményeket tart 
fenn. Megemlítendő, hogy a háború előtt Jászberényben működött ferences teológiai főiskola is. 
Bár jelenleg nincs rendházuk Jászberényben, bízunk abban, hogy az iskola fenntartásával esetleg 
visszatérnek, és a fiatalok nevelésében, oktatásában megosztják tapasztalataikat. 

Intézményünk a kezdetektől keresztény nevelési elveket követ és vall magáénak, így a mos-
tani fenntartó váltás nem hozott alapvetően más nevelési célokat, szellemiséget az iskola életé-
ben. Bízunk benne, hogy a Ferences Rend megadja mindazt a lelki támogatást, amellyel a minket 
választó tanulók egy életre szóló értékeket vihetnek magukkal.

A végén térjünk vissza ismét a családra. A gyerekek követik-e a szülőket ebben a szakma- és 
hivatásszeretettel megkezdett és művelt, soha be nem fejezhető munkában?

M. és J.: A fiunk, Péter más pályát választott magának, közlekedésmérnök lett, és a szakmájában 
maradva sikeresen, eredményesen tevékenykedik. Viszont a lányunk, Zsófia és férje, Szabó Atti-
la itt dolgozik, itt tanít az iskolában, tehát biztosítva látjuk a folytatáshoz az utánpótlást.

Köszönöm a beszélgetést és további sok sikert kívánok a szakmában és a magánéletben egyaránt.


