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     A Déli ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum és a kézdivásárhelyi Apor Péter 

Szaklíceum (románul Liceul Technologic Apor Peter) közösen, az „Együttműködés 

középiskolák között „ kategóriában beadott pályázata keretén belül két utazáson vehettek részt 

a hazai és a külhoni iskola tanulói, tanárai. 

     Az erdélyi diákok magyarországi utazására 2019. 09. 23-a és 2019. 09. 27-e között került 

sor.  

     Az érkezés napján a Király lovas tanyán a kézdivásárhelyi és a jánoshalmi tanulók 

megismerkedtek, a két iskola által oktatott szakmákat bemutattuk, a részletes pályázati 

programtervet ismertettük és a kulcstartó készítéséről egyeztettünk. A reggeli és a vacsora 

mindig a szálláson volt, hasonlóan az erdélyi úthoz. 

     A második napon délelőtt az iskolát, a kollégiumot és az újonnan átadott tankonyhát 

mutattuk be a külhoni diákoknak. A Szalagronál Kisszálláson mezőgazdasági erő- és 

munkagépeket láttak, ebéd után a Mórahalmi Gyógyfürdőben fürdőztek.  

     A harmadik napon délelőtt a kertészetben és az állattartó telepen az időszakos munkákat 

ismerték meg, gépészeten a hegesztő-, az esztergáló-, a fémmegmunkáló-, a forgácsoló műhelyt 

és a mérőlabort látogatták meg, bekapcsolódtak az itteni tanulók gyakorlaton végzendő kézi 

munkálataiba, kulcstartókat készítettünk. Ebéd után Agroprodukt Kft-nél a takarmánykeverő és 

a pulykatelep látogatása után a Koch borászathoz Borotára mentek. Este szabad program 

keretében sportoltak, medencéztek a szálláson. 

      A negyedik napon délelőtt Renner Bt-nél Kiserdőben az új Dutrát és a számítógépes 

vezérlésű alkatrészgyártást szemlélték meg. Kiskunhalason ebédeltek, majd délután a Pintér 

Művekhez és a Haditechnikai parkba látogattak Kecelre. Este játszottuk le a foci meccs 

visszavágót és a búcsúest keretében együtt táncoltunk, énekeltünk. 

     Utolsó napon délelőtt az utazás szakmai tapasztalatait összegeztük, majd hazautaztak az 

erdélyi diákok tanáraikkal. 

     A magyar diákok Romániába 2021. 09. 20. és 2021. 09. 24. között utaztak ki. 



     Kiutazásunk napján Déván meglátogattuk a várat és megemlékeztünk II. Rákóczi Ferenc 

kurucainak a vár elfoglalásáról 1704-ben. Vajdahunyadon a Hunyadiak sas fészkét tekintettük 

meg. Gyulafehérváron II. Rákóczi Ferenc 1704. júliusban történt fejedelemmé választásáról 

beszélgettünk és meglátogattuk az érsekséget. 

     A második napon Korondon a taplászműhelyt néztük meg, korongoztunk, fazekaskodtunk, 

vásároltunk. Farkaslakán Tamási Áron sírját, Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját koszorúztuk 

meg és a Mini Erdély Parkban sétáltunk. Székelyudvarhelyen a szoborparkban II. Rákóczi 

Ferenc szobrát koszorúztuk meg és ellátogattunk a Székelykapu Múzeumba is. 

     A harmadik napon mentünk a testvériskolába, az Apor Péter Szaklíceumba 

Kézdivásárhelyre. Itt traktoros ügyességi versenyt és foci meccset rendeztünk a két iskola 

között, bemutatták az Apor Péter Szaklíceum gépparkját, a mezőgazdasági gépek múzeumába 

és a Nexxon céghezis elmentünk. Csernáton az Agrowest cégnél voltunk. Visszafelé 

Csíkszeredán a Mikó várat és a Makovecz templomot, Csíksomlyón a Kegytemplomot és a 

Hármashalom oltárt csodáltuk meg. 

     A negyedik napon a Gyilkos-tó partján és a Békás szorosban sétáltunk. 

     Utolsó napon a Tordán megtekintettük a sóbányát idegenvezetéssel, valamint a só 

történetéről és a felhasználásáról előadást hallgatunk, Kolozsváron a főtéren megkoszorúztuk 

Mátyás király lovasszobrát és ellátogatunk a szülőházához is. 

     A projekt hosszú időn belül, de sikeresen megvalósult. 2019 őszén voltak itt nálunk 

tanulmányúton a kézdivásárhelyi diákok és tanáraik, utána nemsokára egész Európában 

elterjedt a koronavírus, lezárták a határokat. Sokáig nem tudtunk mi csereútra kimenni 

Erdélybe. Végül 2021. őszén sikerült találkozni az Apor Péter Szaklíceum tanáraival és 

diákjaival Romániában, de szinte az utolsó pillanatban még haza tudtunk jönni, utána megint 

pandémia következett. A sok nehézség, lezárás, korlátozás ellenére a külhoni és a 

magyarországi utazás során sok élménnyel és szakmai tapasztalattal tértek vissza hazájukba a 

tanulók és tanáraik. Iskolánk és a kézdivásárhelyi középfokú mezőgazdasági iskola 

testvériskolai kapcsolatában ez a pályázat a nagyon fontos állomás volt. A sikeres csereutakat 

követően a következő években megvalósítandó Határtalanul! pályázatok is lehetőséget adnak 

tanulmányutakon keresztül a testvériskolai kapcsolat elmélyítésére. 

     A pályázat keretében a kinti és itthoni szakmai kirándulások, tanulmányutak mellett 

fémmegmunkálással kulcstartókat készítettek a két iskola tanulói közösen műhelymunka 

keretében. A rövidebb szakmai utazások lehetőséget adtak a megye és a régió 



mezőgazdaságának alaposabb megismerésére, a kirándulások a külhoni és itthoni magyarság 

kapcsolatának javítását szolgálták. 

     Érdekes, hogy amikor jöttünk hazafelé, éppen Kolozsvárról tartottunk kifelé és mondták be 

a rádióba: a várost lezárják... 
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