VENDÉGFOGADÁS, BORKÓSTOLÁS
A kollégiumépület egész évben várja a kikapcsolódni
vágyókat az ország legdélibb borvidékének központjában,
Villányban.

DÉLI ASzC TELEKI ZSIGMOND
MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM,
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

LEGYÉL TE IS TELEKIS DIÁK
VILLÁNYBAN !

Versenyképes szakmákat sajátíthatsz el
Segítő közösség részese lehetsz
Ösztöndíjat kapsz
Miért érdemes hozzánk jelentkezni?
Iskolánk egy valóban gyerekbarát intézmény, ahol
mindenkit segítünk céljai elérésében, a szakmai
végzettség és az érettségi bizonyítvány
megszerzésében.

Nagy számban érkeznek hozzánk hazai és külföldi csoportok,
gyerekek és felnőttek egyaránt. Vendégeinket 2, 3, 5 ágyas
szobáinkban várjuk; összesen 20 hálóban 80 férőhely áll
rendelkezésükre. A kollégium konferenciák megtartására is
alkalmas.

Továbbtanulási lehetőségek iskolánkban:

Cím: 7773 Villány Baross G. u. 100.
Telefon: 00-36-72/492-519
Fax: 00-36-72/492-519
Mobil: 00-36-30/826-10-83
E-mail: svend@freemail.hu
Nyitvatartás: 01.01. - 12.31.
A közelben megtalálható:
Étterem: Helyben
Bolt: 50 m
Borászat: Helyben
Strand: Beremend, 5 km
Gyógyfürdő: Harkány, 15 km
Halastó: Palkonya, 8 km
Lovaglás: Szabó Lovasudvar, 1 km
Teniszpálya: Helyben
Orvos: 150 m
Park: Helyben
Busz: 50 m
Bankautomata: 300 m
Pénzváltás: 300 m

VILLÁNY

TECHNIKUM – szakma és érettségi
5 év alatt megtanulod a választott szakmát és
érettségit kapsz,
ösztöndíjban részesülsz, diákigazolvány, családi
pótlék jár.
A képzés során a tanulás mellett sok-sok program és
élmény vár rád
(szakmai versenyek, külföldi gyakorlatok, színes
diákélet).
A megszerzett végzettséggel munkalehetőséghez,
karrierlehetőséghez jutsz, főiskolára, egyetemre
jelentkezhetsz.
SZAKKÉPZŐ ISKOLA - szakma
3 év alatt megtanulod a választott szakmát,
szakmunkásbizonyítványt kapsz, ez után rögtön
munkába tudsz állni, de továbbtanulásra nem lesz
lehetőséged nappali tagozaton.

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK

TECHNIKUM (5 ÉV)
SZAKMAI ÉS ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉG

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 ÉV)
SZAKMAI VÉGZETTSÉG

Bor- és pezsgőgyártó technikus
Megtanulod a szőlőművelés, a borkészítés, a borbírálat
mesterfogásait
Munkalehetőség: kis- és közepes vállalkozóknál,
nagyvállalatoknál középvezető, termelésirányító
munkakörben a villányi (pl.: Bock, Gere, Polgár, Tiffán,
Vylyan, Günzer pincészetek), ill. a pécsi, szekszárdi, tolnai
borvidékeken

Szőlész-borász
Megtanulod a szőlőtermesztés, a borkészítés alapjait
Munkalehetőség: kis- és közepes vállalkozóknál,
nagyvállalatoknál középvezető, termelésirányító
munkakörben a villányi (pl.: Bock, Gere, Polgár, Tiffán,
Vylyan, Günzer pincészetek), ill. a pécsi, szekszárdi, tolnai
borvidékeken

Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
Megtanulod a sör-, a gyümölcspálinka-gyártás, a szikvíz,
ásványvíz előállítás mesterfogásait
Munkalehetőség: kis- és közepes vállalkozóknál,
nagyvállalatoknál, sörfőzdékben középvezető,
termelésirányító munkakörben
Kertésztechnikus
Választható szakirányok
Dísznövénytermesztő, virágkötő
Gyógynövénytermesztő
Parképítő és fenntartó
Gyümölcstermesztő
Zöldségtermesztő
Megtanulod a szakirányoknak megfelelő termesztési
technológiákat, növényfajokat, -fajtákat, szaporítási, ápolási
munkafolyamatokat és a hozzá kapcsolódó gazdasági
ismereteket
Munkalehetőség:
kisés
közepes
vállalkozóknál,
nagyvállalatoknál, kertészetekben, virágboltokban, kertészeti
árudákban, termelő üzemekben középvezető, termelésirányító
munkakörben

JELENTKEZZ HOZZÁNK, TANULJ
NÁLUNK, MI SZERETETTEL VÁRUNK!

Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő
Megtanulod a sör-, a gyümölcspálinka-gyártás, a szikvíz,
ásványvíz előállítás alapjait
Munkalehetőség: kis- és közepes vállalkozóknál,
nagyvállalatoknál, sörfőzdékben középvezető,
termelésirányító munkakörben
Kertész
Megtanulod a szőlő-, gyümölcs és zöldségtermesztés alapjait,
termesztési
technológiákat,
szaporítási,
ápolási
munkafolyamatokat és a hozzá kapcsolódó gazdasági
ismereteket
Munkalehetőség:
kisés
közepes
vállalkozóknál,
nagyvállalatoknál, kertészetekben, virágboltokban, kertészeti
árudákban, termelő üzemekben

DÉLI ASZC TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI
TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NYÍLT NAPOK
2020.11.16. 8:00-12:00
2020.12.07. 8:00-12:00

7773 Villány, Mathiász J. u. 2. (72)492-534 Fax: (72)492-708
E-mail: teleki.villany@deliaszc.hu
Web: www.telekiszakkepzo.hu; https://deliaszc.hu

