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GÉPÉSZKEDJÜNK HATÁRTALANUL! – Mezőgazdasági gépek és 

mezőgazdaság itthon és Erdélyben 

pályázatról 

     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. Iskolánk testvériskolai kapcsolatot szeretne 

kialakítani a kézdivásárhelyi középfokú mezőgazdasági gépész iskolával. Ennek a 2017-ben 

megvalósított közös, gyakorlati képzéssel kapcsolatos projekt, valamint a 2019-es Határtalanul! 

pályázat megvalósulása után ez a pályázat volt a következő fontos állomása. A sikeres 

csereutakkal mélyülnek szakmai ismereteink, tapasztalataink, a két iskola, a diákok és a tanárok 

is jobban megismerik egymást. A pályázat keretében a kinti és itthoni szakmai kirándulások, 

tanulmányutak mellett közös katalógust készítettünk képekkel, interjúkkal az Axiál és a kinti 

leányvállalata, a Munax csíkszentkirályi telephelyén. A fotókból és az interjúkból közösen 

katalógust készítettünk, amely mindkét iskola falát díszíti az együttműködés jegyében. A 

rövidebb szakmai utazások lehetőséget adtak a megye és a régió mezőgazdaságának alaposabb 

megismerésére, a kirándulások a külhoni és itthoni magyarság kapcsolatának javítását 

szolgálták.  

     A magyar diákok Romániába 2022. 04. 19. és 2022. 04. 24. között utaztak ki.  

     Kiutazásunk napján Déva váránál megemlékezünk II. Rákóczi Ferenc kurucainak a vár 

elfoglalásáról 1704-ben, Vajdahunyadon a Hunyadiak sas fészkét idegen vezetéssel tekintettük 

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

beszélgettünk és meglátogattuk az érsekséget. Este Gyergyóújfaluban vacsoráztunk és 

elfoglaltuk a szállást. 

     A második napon reggeli után Korondon taplászműhelyben voltunk, utána korongoztunk, 

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

koszorúztuk meg. Székelyudvarhelyen a szoborparkban II. Rákóczi Ferenc szobrának 

koszorúzása után a Székelykapu Múzeumot néztük meg. Este ismét Gyergyóújfaluban 

vacsoráztunk és tértünk pihenőre. 

     A harmadik napon utaztunk át Kézdivásárhelyre. Traktoros ügyességi versenyt, pótkocsival 

tolatást rendeztünk, az Apor Péter Szaklíceum gépparkját mutatták be, a lakatos műhelyt és 



gyakorló helyekre látogattunk el. Közben finom fánkkal és teával kínáltak meg bennünket az 

iskola ebédlőjében. A foci meccs se maradhatott el a két iskola tanulói között az Apor Péter 

Szaklíceum sportpályáján. Csernáton az Agrowest cégnél mezőgazdasági gépeket, 

Csíkszeredán a Mikó várat és a Makovecz templomot néztük meg. Csíkszentkirályon a Munax 

telephelyére látogattunk, ahol két tanulónk riportot készített az ottani telepvezetővel. 

Csíksomlyón felbaktattunk a kegytemplomhoz és a Hármashalomoltárhoz, Mádéfalván 

koszorúztunk. 

     A negyedik napon a Parajdi sóbányába mentünk le, majd Szovátán a Medve-tavat jártuk 

körbe idegenvezetővel és a bátrabbak a kilátóba is felsétáltak. Este kalotai népi táncokat 

tanultunk, ami nagyon tetszett a fiataloknak. A táncokat a helyi általános iskola tanulói 

tanították be, akik rendszeresen lépnek fel ezekkel a konfigurációkkal és népszerűek a gyergyói 

medencében. 

     Az utolsó előtti napon a Sugóbarlangba két turnusban mentünk be. A Gyilkos-tónál, majd a 

Békás szorosban sétáltunk idegen vezetővel. A Békás víztározó gátján is átsétáltunk. Ez 

bizonyult a leglátványosabb és legemlékezetesebb napnak! 

     Hazafelé először Marosvásárhelyen álltunk meg, itt bementünk a templom udvarába. A 

Tordai sóbánya a nagy tömeg miatt sajnos nem fért az időnkbe. Kolozsváron a főtéren 

megkoszorúztuk Mátyás király lovasszobrát, majd ellátogattunk a szülőházához is. A főtéren a 

Szent Mihály kegytemplomot csak kívülről nézhettük meg. Este értünk Jánoshalmára. 

     Gyergyóújfaluban a kényelmes és tiszta szállásokon minden nap bőséges és finom 

reggelivel, vacsorával vártak bennünket a vendégszerető házigazdák. 

     Az erdélyi diákok magyarországi utazására 2022. 06. 27-e és 2022. 07. 02-a között került 

sor.  

     Az erdélyi diákok hétfőn este érkeztek a Király lovas tanyára, ahol a jánoshalmi tanulók már 

várták őket. A két iskola által oktatott szakmák bemutatása és a részletes pályázati programterv 

ismertetése után a katalógus készítésének lépéseit egyeztettük. Minden este a szálláson 

vacsoráztak és reggeliztek az erdélyiek. 

     A második napon délelőtt az iskolát és a kollégiumot végig jártuk a külhoni diákokkal, 

bepillantottak az itteni diákok életébe. A VR teremben traktort szereltek, játszottak, ezt nagyon 

élvezték (náluk ezért sokat kell fizetni, ha egyáltalán eljutnak VR játék közelébe…). Innen a 

Szalagro-hoz Kisszállásra utaztak, mezőgazdasági erő- és munkagépeket szemléltek meg. 

Mórahalmán ebédeltek, délután a Mórahalmi Gyógyfürdőben fürdőztek. 

     A harmadik napon délelőtt a kertészetben, az állattartó telepen megismerték az időszakos 

munkákat,  gépészeten a hegesztő-, az esztergáló-, a fémmegmunkáló- és a forgácsoló 



műhelyben, illetve a mérőlaborban kapcsolódtak be az itteni tanulók gyakorlaton végzendő kézi 

munkálataiba. Ebéd után Agroprodukt Kft-nél a takarmánykeverőt és a pulykatelepet csak 

messziről nézték meg a madárinfulenza korlátozások miatt. A Koch borászatban Borotán még 

borkóstolót is kaptak a tanárok. Este szabad program keretében sportolt, teniszezett, 

biliárdozott, medencében fürdött a szálláson az erdélyi csoport. 

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

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

Művekbe és a Haditechnikai parkba Kecelre látogattak. A foci meccs visszavágóra ezen a napon 

került sor Jánoshalmán, a foci pályán. Megint a kézdivásárhelyi iskola nyert! A búcsúesten 

együtt táncoltunk, énekeltünk.  

     Pénteken reggel az Axiál telephelyére Bajára utaztak, mezőgazdasági gépeket és a 

telephelyen folyó munkák tekintettek meg, A KITE telephelyére és a Contstar Kft  

mezőgazdasági gépkereskedésbe is ellátogattak. Még traktort is vezethettek, ami nagy 

kihívásnak bizonyult egy-két külhoni diák számára. Délután Jánoshalma város nevezetességeit 

mutattuk be, este szabad program volt nekik. 

     Utolsó nap délelőtt az utazás szakmai tapasztalatait összegeztük, összeállítottuk a katalógust 

és hazautaztak az erdélyi iskola tanárai tanulóikkal.  

     A Király Lovastanyán nagyon jól érezték magukat. A szobákat tisztának, komfortosnak és 

az ellátást is magas színvonalúnak tartották. Nagyon elégedettek voltak a testvériskolából ide 

látogató tanárok és diákok. 

     A projekt végül 2020 és 2021 helyett 2022-ben sikeresen megvalósult. 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 is nagyon fontos állomás volt. A sikeres csereutakat 

követően a következő években megvalósítandó Határtalanul! pályázatok is lehetőséget adnak 

tanulmányutakon keresztül a testvériskolai kapcsolat elmélyítésére. 

     Sajnos ebben az évben ezt a csereutazásos pályázatot még nem írták ki. Bízunk benne, hogy 

a jövőben ismét tudunk pályázni, mert kiváló lehetőségnek tartjuk a székely és magyar barátság 

elmélyítésére a fiatalok körében is! 

      

Maráczi Mónika 

projektmenedzser 


