
„Új utakon a Csonka a XXI. századi szakképzésben” című pályázat

ERASMUS + KA1pályázat, szerződésszám: 16/1/KA102/022751

Megítélt támogatás maximális összege: 21910 euró

Összes megítélt résztvevő: 24 fő

Az iskola célja a pályázat keretén belül: mind a hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
eszközkészlet fejlesztése, mind a képzési és pályázati területen, élen járó intézmények jó 
gyakorlatainak megismerése. A projekt hatásai között első sorban a képzések fejlesztését és az új 
képzések indítását várjuk, illetve a tanulási morál javulását. Az eredményeket az iskolán kívül, a 
szakképzési centrum tagintézményei, illetve a leendő kilencedikes tanulók között szeretnénk 
terjeszteni.

A Sepsiszentgyörgyi mobilitás megvalósítására 2016. szeptember 17-19 között került sor.

2016. szeptember 17-n került sor az iskolában létrehozott Puskás Tivadar Kismúzeum megnyitására. 
Demeter Dávid igazgató úr mutatta meg nekünk a múzeumot, valamint egy tájékoztató füzetet is 
kaptunk a múzeumról.

Megnyitón székely népviseletű tanulók: 



 „Az esemény tiszteletbeli meghívottja Komlóssy József György, az Európa Tanács szakértője, a 
Közép-kelet-európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató Tanács elnöke. Az ünnepség 15.30-kor 
kezdődik az iskola udvarán álló Puskás-szobor megkoszorúzásával születésének 172. évfordulója 
alkalmából. Ezt követően konferencia zajlik a díszteremben. A szalagvágás és a kiállítás 
előterében elhelyezett, magyarországi szobrásztól ajándékba kapott Puskás-szobor leleplezése 
után az intézet tanulói bemutatják és kérésre működésbe hozzák a kiállított hírközlő eszközöket.”

 Forrás: 
http://www.sepsiszentgyorgy.ro/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=13523&y
ear=2016&month=09&day=16&Itemid=148

http://www.sepsiszentgyorgy.ro/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=13523&year=2016&month=09&day=16&Itemid=148


Koszorúzás Puskás szobornál:



Ebédlő:



A Puskás Tivadar Kismúzeum 

meglátogatása:



 Sepsiszentgyörgy (románul Sfântu Gheorghe) magyar többségű város 

Romániában, Erdélyben, Kovászna megyében. Brassótól 33 km-re-

északkeletre fekszik.



 Sepsiszentgyörgy közoktatása román és magyar nyelven is folyik, magába 

foglal 1 speciális, testi és szellemi fogyatékosok számára kialakított iskolát, 6 

szakközépiskolát (amelyek gépészeti, villamossági, számítástechnológiai, 

textilipari, építőipari, művészeti, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképzést 

nyújtanak) és 3 elméleti líceumot. A Puskás Tivadar Szakközépiskolában 

(Líceum) csak magyar nyelven folyik az oktatás.



A kapu:



Az iskola hét épülete:



Gyakorlati szárny, ahol műszaki vizsgáztatás is 
történik:



Autószerelő részleg:



Fényező műhely:



A felső szinten kollégium, alatta tantermek:



Labdarúgó pálya:



Kosárlabda pálya:



Egy tabló a falon:



Egy tablón szerepel az egész évfolyam:



 Megállapodásunk, valamint a program előírásainak megfelelően intézményünkből még három 
alkalommal látogatnak el a kollégák Sepsiszentgyörgyre. (5 nap 3 kolléga, 5 nap 3 kolléga, 8 nap 
2 kolléga). A fogadó iskola minden csoport részére biztosít egy szakembert, aki segíti, támogatja 
kollégáinkat, hogy betekintést nyerjenek a dokumentumokba, megismerjék a székely iskolában 
végzett munkát. 

 Az intézmény rengeteg pályázati forrást felhasznál (Apáczai Csere János, Határtalan), vállalkozási 
tevékenységeket is folytat. Berendezési, eszközei révén, nemzetközi szinten színvonalas, modern 
képzést tud biztosítani diákjaik részére.

 Az iskolában jól felszerelt tantermek, és műhelyek várják a tanulókat. A CNC műhely számítógép 
vezérelt egységei, a megújuló energiaforrások felhasználását biztosító napkollektorok, szélerőmű, 
geotermikus energiát felhasználó kazán, gázosító kazán található az iskolában.

 Modern számítógéptermek, projektorok, a legújabb és legmodernebb eszközök, és gépek, 
színvonalas kollégium, vendégszobák, szép és finom ételeket előállító konyha, modern 
tornacsarnok.

 Kollégiumi szobák



Vasúti modell szakkör eddigi eredménye:



Napkollektorok, napelemek:



Szélturbina:



Fényező műhely:



Autószerelő műhely: 



Gyakorlati foglalkozás:



Tanterem:



Munkavédelmi szaktanterem: 



Geotermikus energiát felhasználó kazán, 
gázosító kazán



 Ott tanító tanárok, diákok, segítő kollégák közösen dolgoznak 
annak érdekében, hogy egy minél színvonalasabb, jobb iskolát 
hozzanak létre. A Puskás Tivadar Kismúzeum létrehozásának célja 
többek között, hogy további támogatást biztosítson az iskolának, 
valamint az iskola hírnevét növelje. 

 Fontosnak tartják a minél magasabb szakmai képzettséget 
megszerző nemzetközi szinten is elhelyezkedni képes tanulók 
képzése, akik a későbbiekben támogatni tudják iskolájukat.

 A diákok létszáma itt is 400- 500 fő körül mozog, amelynek növelése 
érdekében itt is szakmai napokon, bemutatókon vesznek részt.

 Probléma a tanulók megtartása, a lemorzsolódás csökkentése. 

 Súgásfürdőn részt vettünk „csapatépítő” tréningen, ahol nemcsak a 
mi iskolánkból, hanem más magyar iskolákból is voltak ott kollégák, 
akik már régi kapcsolatot ápolnak fogadó iskolával.

 Sepsiszentgyörgytől 8 km-re nyugatra fekvő fürdő és üdülőhely a 
Sugás-patak völgyében. Nevét a bükkerdők sugó-sussogó hangjáról 
kapta. Létét szénsavas-kénes ásványvízforrásainak köszönheti.



Medence:



Forrás:



Séta a kollégákkal



Szállásunk:



Készül a vacsora:



Érkeznek a kollégák



Reggeli sétakor nem találkoztunk senkivel 
(még medvével sem).



Sportot kedvelőknek (síelés és mászó fal)

 Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ötletet vehetünk át, mely a 

későbbiekben segítségünkre lehet abban, hogy minél jobb és 

színvonalasabb oktatást tudjunk biztosítani diákjainknak.



Egy kis városnézésre is volt időnk:

Szépművészeti Múzeum



Gábor Áron rézágyúja



Díszterem:



Tiszta szoba



Segítőink: Enikő és Attila



Melléklet:

Hírközlési kismúzeum Sepsiszentgyörgyön 

(idézet)

Hírközlési kismúzeum Sepsiszentgyörgyön

http://www.3szek.ro/kepek2/20160918222021.jpg
http://www.3szek.ro/kepek2/20160918222021.jpg


 A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskola harmadik emeletén, 160 négyzetméteren, hét helyiségben 
nyílt meg szombat délután a több mint ezer távközlési berendezést bemutató Puskás Tivadar Hírközlési 
Kismúzeum. A távközlés történetét működő eszközök által végigkísérő gyűjteményt Csáky Ernő mérnök-tanár, 
nyugalmazott ezredes adományozta a telefonhírmondó megalkotójának nevét viselő alapítványnak, a 
múzeumot Puskás Attila Pro Urbe díjas tanárral közösen hozta létre.



Az ünnepség az udvaron kezdődött Puskás Tivadar mellszobrának megkoszorúzásával, a helyi elöljárók, civil 
szervezetek, szakmai testületek mellett a kegyelet virágait helyezték el a házigazda iskola gyergyóditrói, 
budapesti, miskolci testvérintézményeinek képviselői is. A díszteremben tartott köszöntőbeszédek sorát Demeter 
Dávid iskolaigazgató nyitotta meg, aki szerint a jelen a tudásból nőtt ki, és a jövőt is a tudás táplálja. Tóth-Birtan
Csaba alpolgármester azt mondta, a kismúzeum létrejöttének üzenete, hogy Székelyföld számára fontos a 
műszaki fejlődés, Péter Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége háromszéki elnöke pedig azt 
hangsúlyozta, mivel az eszközök működnek, élő múzeumról van szó, amely didaktikai célokra is használható. 
Fleckhamer Ottó, a Háromszéki Közösségi Alapítvány elnöke elmondta, amikor a támogatási kérelem a 
szervezethez érkezett, nem gondolkoztak annak hasznosságán, félretettek másik két kisebb pályázatot, és 
megítélték a kért összeget.
A főtámogató HKA mellett helyi cégek, az iskola volt és jelenlegi diákjai, az amatőr rádióklub, a 
pedagógusközösség is sokat segített a múzeum létrejöttében – nekik mondott köszönetet Csáky Ernő. Az alapító 
elmondta, a gyűjtemény 1980 óta látható, tíz kiállításon és négy bemutatón tizenötezer látogató ismerhette meg 
a berendezéseket, amelyek működnek, kipróbálhatóak. Csáky hangsúlyozta, Puskás Tivadar ma is példakép 
mindannyiunk számára, a kismúzeum létrehozásával az volt a szándékuk, hogy kézzelfogható közelségbe hozzák 
a hírközlés múltját és jelenét, hangsúlyozzák, a tudás jövőt építő szerepét.
Ion Cerăceanu tábornok, kutató, a bukaresti Távközlési és Informatikai Múzeum alapítója és vezetője méltatta a 
kismúzeumot és létrehozóinak ajándék könyveket, valamint a Pro Muzeum Egyesület tagsági könyvét adta át. 
Ajándékkal érkezett a budapesti Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöke, Rajnai Zoltán is. Szervezetük 
Csáky Ernőt örökös tiszteletbeli taggá fogadta, okleveleket és ajándék plakettet adott át a múzeumalapítóknak, 
valamint az iskolának. Miholcsa Gyula az RTV magyar adása részéről egy négy dokumentumfilmből álló, a 
távközlés történetét bemutató sorozatot nyújtott át, Domokos Zsuzsanna, az iskola egykori tanára saját, első 
generációs laptopját adományozta a múzeumnak.
A köszöntők sorát Komlóssy József György, a Kelet-Közép-Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató Tanács 
alelnöke zárta, aki hangsúlyozta, Puskás Tivadar úgy forgatta talentumait, hogy nem feledkezett meg arról, 
honnan jött – utalva a Budapesten született feltaláló gyergyóditrói gyökereire –, és leszögezte: az emberi 
szabadságjogok legfontosabbika az identitás szabad megvallása. Ahhoz, hogy hazánkat és nemzetünket 
szolgálhassuk, az azonos értékeket valló emberekkel kell kapcsolatokat kialakítanunk – mondotta.
Szalagvágás után leleplezték a Túri-Török Tibor által készített Puskás Tivadar-domborművet a kismúzeum bejárati 
folyosóján, ahol a feltaláló életútját és munkásságát bemutató ismertetők kaptak helyet, egy másik folyosón az 
iskola történetéből és diákjainak vizsgadolgozataiból kap ízelítőt a látogató. A termekben kronológaiai
sorrendben eszközök révén követhetjük a kommunikáció és a számítógépek történetét, megtaláljuk a Titanic 
rádiós kabinjának utánzatát, katonai hírközlő eszközöket, távírókat, rádiókat, őstelefonközpontokat.
Az immár a Puskás Tivadar Művelődési, Műszaki-Tudományos Alapítvány tulajdonát képező gyűjtemény mától 
látogatható, a tanítási órákon kívüli időpontban egyeztetni kell az iskolával.


