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BESZÁMOLÓ 

Az EFOP-3.1.8-17-201700112 

„Együtt testvérként”- iskolaközi szemléletformáló program a Kenderesi Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium és az FM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulóinak együttműködésével 

 

Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott 

együttműködési területen 

 

 

A RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE: Személyes találkozó a két intézmény tanulói és pedagógusai 

között 

IDŐPONTJA: 2019.05.22-23-24. 

 

A szakmai program leírása: 

2019. májusban került sor a pályázatba bevont vépi partneriskola tanulói és az intézményünk 

diákjai között megvalósuló második személyes találkozóra. Ennek helyszíne - miután az előző 

évben a vépi diákok már látogatást tettek Kenderesen - most az FM DASZK Vépi 

Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma volt. 

A két intézmény közötti nagy távolsággal összefüggésben az utazási költségek hatékonyabb 

felhasználása érdekében a pályázati program részeként Vépre tervezett kettő találkozási 

alkalmat (alkalmanként kettő nap/egy éjszaka) egymás után valósítottuk meg – így május 22-23 

és 23-24 napokon bonyolítottuk le a személyes találkozók Vépre tervezett kettő alkalmát. 

A programba bevont kenderesei tanulók megismerkedhettek a partneriskola diákjainak 

intézményével. Az iskola Nyugat-Dunántúl egyik vezető agrár-szakképző központja, több mint 

50 éves múltra tekint vissza. Megfelelő gyakorlati feltételekkel, közel 300 ha-os 

tangazdasággal, gépműhelyekkel, anyagvizsgáló, pneumatika és hidraulika laboratóriummal 

segíti a fiatalokat a gyakorlatias, biztos tudás megszerzésében. Szakmakínálata illeszkedik a 

megye, a régió munkaerő-piaci igényeihez. Minden szakmai képzésben résztvevő diák számára 

biztosítja a gyakorlóhelyet, a külföldi (német, szlovén, szlovák) partnerkapcsolataink pedig a 
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nemzetközi tapasztalatok megszerzésében segítik a tanulókat. A tanulás mellett az egykori 

Erdődy grófok több mint 50 ha-os birtokán csodálatos természeti környezetben a pihenésre, a 

szórakozásra, a kulturált kikapcsolódásra is lehetőség nyílik. A bejárni nem tudó diákoknak 

ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosít az iskola. 

Mezőgazdasági Emlékház: Intézmény udvarán található emlékház. A múzeum anyaga 

elsősorban Vas megye területéről származik. Ritkaságszámba menő eszközöket láthatunk a 

fölműveléssel és az állattenyésztéssel kapcsolatban: komplett kötélverő műhely, kovácsműhely, 

valamint egy több mint száz éves szövőszék. Emellett gabonatisztító, lőcsös szekér, szőlőprés, 

istálló-felszerelés, a len- és a kenderfeldolgozás eszközei, míves cserépedények teszik még 

érdekesebbé a kiállítást. 

A kollégium természetvédelmi környezetben, az iskola parkjában helyezkedik el. A 2003-ban 

teljesen felújított épületben 4 szinten laknak a tanulóink, a fiúk és a lányok külön emeleten. 

A kollégium kiemelt napirendi tevékenysége a tanulószoba, ahol a mindenki segítséget kap a 

számára szükséges tantárgyakból, nevelőtanárok igény szerint ki is kérdezik a tanulókat. A 

diákok napirendjének meghatározásakor fontos szempont az is, hogy megfelelő idő jusson a 

pihenésre, a kikapcsolódásra is. A találkozás részeként is szabadidős foglalkozások, 

ismeretterjesztő előadások, kulturális és sport programok, a tanulók érdeklődési körének 

megfelelő szakkörök tették színesebbé az együtt töltött napokat. 

Mindezek mellett a programba bevont gyerekek közösen vettek részt Szombathelyen 

megrendezésre kerülő Fagyi fesztiválon. Itt bonyolították le az „Év fagylaltja verseny és 

Fagylaltfesztivált” Magyarország legjobb cukrászai mérték össze fagylaltkészítési tudásukat. 

Bepillanthattunk a fagylaltkészítés rejtelmeibe Szombathelyen Fő terén. A verseny mellett 

kulturális programok, játékos vetélkedők várták a tanulóinkat. 

A dombokra épült vasi megyeszékhely Magyarország legrégibb alapítású városa, melyet a 

Nyugat királynőjének is neveznek. Megtekintettük a település főbb nevezetességeit, többek 

között a Járdányi Paulovics István Romkertet, Sarlós Boldogasszony-székesegyházat, az 

Iseumot, ami Isis istennő tiszteletére épült szentély, a legismertebb ókori építészeti emlék 

Szombathelyen. 

Ellátogattunk Kőszegre. A városnézés részeként a Jurisics vár melletti nagy parkolóból - 

Károly Róbert térről indultunk el a Rajnis utcán haladva az egykor piactér, a Jurisics tér felé. 

Pár lépést megtéve, máris az 1600-as években barokk stílusban épült Bencés Székházhoz 
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értünk, mely korábban a bencések rendházaként és gimnáziumként funkcionált, itt folytatta 

tanulmányait többek között Faludi Ferenc író, és Chernel István neves kőszegi ornitológus is. 

Az épület szomszédságában, hozzáépülve emelkedik a 14. századból származó Szent Jakab 

templom. A templomtól mintegy négy-öt méterre egy újabb templomot, a Szent Imre 

templomot látogattuk meg. A templomokkal szemközti patinás épületben megtekintettük a 

postatörténeti kiállításnak helyt adó Postamúzeumot. Majd a Jurisics térre sétáltunk, mely 

egykoron a vásárok és egyben a politikai és társadalmi élet színhelye volt. Itt megtekintettük a 

tér közepén elhelyezkedő Mária szobrot. 

Következő programként meglátogattuk a Főnix Házban található Szamos Marcipán Múzeum és 

Mesegalériát. A kiállítás a Jurisics vár elővárának szépen felújított termeiben található, ahol a 

meseirodalom kedvelt alakjai szinte életre kelnek marcipán szobor formában. A gyerekek 

megcsodálhatták többek között Pöttöm Panna, a tücsök és a hangya, az aranyszőrű bárány, 

Lúdas Matyi, Csipkerózsika alakját sok más érdekes mesefigura mellett. 

A találkozó részeként megtekintettük a Vasi-Hegyhátban megbújó tündéri szépségű Jeli 

Arborétumot, mely az erdészet kiemelt büszkesége. A májusban virágba boruló édenkert mára 

világszerte ismert, és rengeteg kíváncsi látogatót vonz. Csodálatos élményben volt részünk, 

igazán elvarázsolt bennünket a kert szemet és lelket gyönyörködtető, magával ragadó szépsége 

a rododendomok virágzásával. 

A találkozón résztvevő tanulóink rendkívüli élményekkel tértek haza otthonukba. Elképzelhető, 

hogy talán életre szóló barátságok is köttettek, de láthatóan mindenkire mély hatást tettek a 

közös élmények és közösen átélt szabadidős programok. 

 

Kenderes, 2019. 06.10. 

 

Virág Dóra 

  



                      

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI  SZAKGIMNÁZIUM, 

 SzAKKÖZÉPISKOLA  ÉS KOLLÉGIUM 
 

5331 Kenderes, Szent István út 27.   

Tel/fax: 59/328-158,  Tel.: 59/328-227 

          ---------------------------------------------------------------        

 
 

 

 

EFOP-3.1.8-17-2017-00112 
 „Együtt, testvérként - iskolaközi 
szemléletformáló program”  

 

 
 

 

 

  



                      

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI  SZAKGIMNÁZIUM, 

 SzAKKÖZÉPISKOLA  ÉS KOLLÉGIUM 
 

5331 Kenderes, Szent István út 27.   

Tel/fax: 59/328-158,  Tel.: 59/328-227 

          ---------------------------------------------------------------        

 
 

 

 

EFOP-3.1.8-17-2017-00112 
 „Együtt, testvérként - iskolaközi 
szemléletformáló program”  

 

 
 

 

 

 



                      

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI  SZAKGIMNÁZIUM, 

 SzAKKÖZÉPISKOLA  ÉS KOLLÉGIUM 
 

5331 Kenderes, Szent István út 27.   

Tel/fax: 59/328-158,  Tel.: 59/328-227 

          ---------------------------------------------------------------        

 
 

 

 

EFOP-3.1.8-17-2017-00112 
 „Együtt, testvérként - iskolaközi 
szemléletformáló program”  

 

 
 

 

 

  

 


