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„Hagyományok ébresztése” ifjúsági pályázat 

 

 
Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola földmérő közössége évek óta rendezi Geo 
programsorozatát, amely a diákság körében nagyon népszerű. Nemcsak kulturált szabadidős programot 
kívánunk vele nyújtani a tanulóknak, hanem fontos közösségépítő, identitásképző szerepet is szánunk neki. 
A rendezvényeinkkel igyekszünk kötődni a régi diákhagyományokhoz, ill. ezekből minél többet átörökíteni 
a jelen kor ifjúságának. A pályázat ebben volt segítségünkre: még több hagyományt kutattunk fel, a 
tapasztalatokat feldolgoztuk, ezeket felhasználva új elemekkel gazdagítottuk Geo-rendezvényeinket. 

1. Egykori geodéta diákok beszámolóiból képet nyertünk a hajdani ifjúsági közösségekről. Néhány 
szokást, nótát, rituálét feljegyeztünk, megtanultunk. 

2. Felkerestünk régi iskolavárosokat, megtekintettük a régi diákélet építészeti, tárgyi emlékeit, 
felidéztük a folklórhagyományokat.  
Programsorozatunknak talán ez volt a legemlékezetesebb epizódja. A „gyökerekig” mentünk vissza, 
felkerestük Selmecet, a hajdani legkisebb iskolavárost, ahonnan a bányász és geodéta hagyományok 
eredeztethetők, ill. követve a bányászakadémia történetét, ellátogattunk Sopronba, ahol 
megfigyeltük, hogyan éltek tovább a selmeci hagyományok. 
A pályázati forrásból az útiköltség és belépők összegét egészítettük ki. 

3. Geo-ballagás 
A hivatalos iskolai ballagási ünnepséget kiegészítve, a földmérő tagozat megrendezi a geodéta 
hagyományokra épülő, bensőségesebb hangulatú földmérő ballagást is. A rendezvényt hosszú 
felkészülés előzi meg, hiszen a ballagási ajándékokat is saját kezűleg készítjük: a vándor-kitűzőbotot 
vándorbatyuval. 
A pályázati pénzt alapanyagok vásárlására, ill. az ünnepség kellékeire fordítottuk. 

4. Teljesítménytúra a Vas-hegyen 
Az iskola év zárásaként a földmérő tagozat a Vas-hegyre szervezett túranapot. A felsőcsatári I. rendű 
főalappont vasbeton mérőtorony volt a túra célállomása, amely számunkra nemcsak szakmai 
érdekesség, hanem a toronyba felmászva (földmérőt próbáló feladat!) páratlan panoráma tárul elénk 
a Vas-hegy és a Kőszegi-hegység vonulataival. A pályázati pénzt a diákok szállításának, ill. a túra 
teljesítését igazoló jelvények költségeire fordítottuk. 

5. Földmérő nap a Parkerdőben 
Az új tanévet a földmérő tagozat szintén túrával nyitja. Szeptemberben a Parkerdőbe kirándultunk, 
ahol az osztályok akadályversenyen mérik össze ügyességüket, felkészültségüket. A feladatokat a 
mindenkori 5. osztály állítja össze – ezzel búcsúzva egyben a geo-közösségtől. Az akadályok 
teljesítése után pedig minden osztály bográcsban megfőzi az aznapi ebédjét. A pályázati forrásból 
főzési alapanyagokat, ill. a verseny kellékeit és díjait vásároltuk meg. 

6. Kiállítás a programsorozat élményeiről 
A „Hagyományok ébresztése” programsorozatunkat végig fényképekkel dokumentáltuk. Ezekből 
rendezünk kiállítás a földmérő kabinet előterében. 
Pályázati pénzt a fényképek előhívására és a kiállítás kellékeire fordítottuk. 

 
Köszönjük Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Ifjúsági és Sportosztályának 
támogatását, amelynek segítségével a programjainkat megvalósíthatttuk. 
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