Emberi Erőforrások Minisztériuma megbı́zásából
Együttműködés szakképző iskolák között
HATÁRTALANUL! a nemzeti összetartozás operatı́v programja.
Pályázati azonosı́tó: HAT-17-02-2017-00023
Pályázat cı́me: A rég nem múlt
Célország: Románia, Megvalósı́tás: 2017. október -2018. május
Megı́télt támogatási összeg: 4.800.000,- forint
Az utazás bemutatása
Erdélyi csoport Zalaegerszegen
Az utazás célja a baráti kapcsolatok kiépı́tése, szakmai
tapasztalatok cseréje, az összetartozás érzésének
megerősı́tése. Látogatásuk alkalmával ismerkednek a
jelenkori szakmai körülményekkel és mesterségbeli
hagyományokkal. A tartózkodásuk alatt megismerhetik Zala
ipari adottságait, természeti és kultúrtörténeti szépségeit.
Programelemek bemutatása:
1, Informatikai területen klasszikus értelemben vett
kézműves hagyományőrzésről nem beszélhetünk, de
iskolánk egy vándorkiállı́tás összeállı́tására hı́vta fel az
együttműködő baróti iskolát. Tervezünk egy retro
informatikai és telekommunikációs bemutatót, mely
prezentálná az eszközök villámgyors fejlődését.
2, Zala a magyar olajbányászat központi bázisa.
Gépészeink ezért múzeum látogatásra invitálnak.
A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum szabadtéri kiállı́tása
bemutatja, a meghökkentő formájú szénhidrogén-bányászati
eszközeit, munkagépeit, illetve a különböző tragédiák,
gázkitörések, robbanások mementóit.
3, Toldi korának tiszteletére, a vitézi mesterség emlékére,
lovagi tornát rendezünk. Ugyességi feladatokban (zsákugrás,
kötélhúzás, célba dobás, tojás futás) stb. mérik össze a
résztvevők tehetségük az iskola sportpályáján.
4, Epı́tészeink múltbéli kirándulást terveznek a
közösségnek. A Göcseji Falumúzeum, az ország első
szabadtéri néprajzi gyűjteménye, különböző épı́tményekből
(lakóházak, fatemplom, istállók, pajták, ólak, pálinkafőző
kunyhó, szőlőhegyi pincék, útszéli keresztek) és több száz
berendezési tárgyból áll.
5, A Gébárti-tó Zalaegerszeg festői környezetű
kirándulóhelye. Ide látogatunk, és betérünk a kézművesek
házába, ahol önálló jól felszerelt kézműves műhelyek
működnek. Izelı́tőt kaphatunk a fazekas-, fafaragó-, szövő-,
textil- és kovácsmesterségekből. A tanulók kézügyességüket
is próbára tehetik.
Vállalt termékek:
Az első program keretein belül csoportjaink egy-egy, a
tájegységére jellemző őshonos fafajtával ajándékozzák meg a
másikat. A csemetéket közösen elültetjük az iskolák udvarán.
Az informatika szakosaink vállalták, hogy közös munkával
egy önálló weboldalt hoznak létre, melyet megtöltünk a
határtalanul projekt mozzanataiból összeállı́tott tartalmas
élménybeszámolóval, fotódokumentációval.

Zalai csoport Baróton
Erdélybe, szakmai felfedező útra indulunk bı́zva abban, hogy
rátalálunk mesterségeink közös nemzeti gyökereire. Készek
vagyunk új ismeretek szerzésére mely szakmáink domináns
magyar tárgyi és szellemi jelképeire irányul.
Szeretnénk újra használni, alkalmazni, elsajátı́tani és
megőrizni a hagyományos népi szakmákat, bı́zva abban,
hogy a mindennapok foglalkozásain keresztül
megismerhetjük a székely ember életvitelét, életmódját,
öltözködését, étkezési kultúráját.
Fakultatív tevékenység az Arany emlékévhez kötve:
Együttműködési programunk első állomásaként
Nagyszalontát tűzük ki célul, ahol felkeressük a Csonka Torony néven ismertté vált tornyot, mely Nagyszalonta
várának őrtornya és Arany János emlékmúzeuma működik
benne. A torony 4 emeletén látható kiállı́tás a költő ma
fellelhető legteljesebb személyes tárgyi gyűjteménye.
Emellett meglátogatjuk az Arany portát, mely a költő
szülőházának helyén áll és emlékére emeltek.
Programelemek bemutatása:
1, „ A természet e helyen annyi nagyszerűt, annyi
megragadóan szépet halmozott egybe, hogy a bámulat
valójában kimerül azoknak csudálásában”
A Vargyas-szoros kétségkı́vül Erdély és ezen belül a
Székelyföld egyik legszebb és legérdekesebb természeti
látnivalója. Egész napos kirándulást tervezünk.
2, Mindkét együttműködő fél otthonának területére
jellemző a gazdag élővilág, fejlett vad- és erdőgazdálkodás.
A fa anyag meghatározó volt az ősi kézműves mesterségek
folytatásában. Ezzel ismerkedvén felkeresünk egy bútorfestő
és fafaragó műhelyt is.
3, A fogadó baróti iskola textilipari tanulói remek
programmal lepik meg a közösséget.
A könnyűiparra jellemző aktuális kihı́vásokat tükröző
divatos és praktikus öltözetekből, valamint a
kultúrközösségükre jellemző hagyományőrző viseletekből
tartanak szı́nes bemutatót az iskola textilműhelyében.
4, Közösségünk törekvései arra irányulnak, hogy
megismerhessük egymás kulturális örökségét
mesterségéhez fűződő értékeit. A Székely Nemzeti
Múzeumba látogatunk, ahol számos bemutatót találhatunk a
múltbéli népi mesterségek tárgyi emlékeiből.
5, Egy közös főzés keretén belül megı́zleljük a helyi
gasztrokultúrát, a jellegzetes alapanyagokból készült
fogásokat.

