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A Jávorkásokért Egyesület tevékenységének célja, hogy segítse a KASZC Jávorka 

Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanárait és diákjait 

szakmai programok megvalósításán keresztül. Egyesületünk 2021-ben is támogatta az 

iskolánkat alkalmazkodva a pandémia miatt kialakult nehéz helyzethez. 

Az iskola tanulói számára biztosítottuk a szakmai tanulmányi versenyre való 

felkészülést, az iskola belső versenyeket szerveztük és bonyolítottuk. Sajnos országos szinten 

maradtak el versenyek,de így is sikerült több helyütt eredményesnek lenni. Említhetjük az 

SZKTV versenyeredményeket, vagy a Szent István Egyetem TDK középiskolás szekciójában 

elért első helyezését tanulónknak. 

Intézményi kereteken belül szerveztünk szakmai rendezvényeket is(szakmai hét). Ezek 

alkalmával a tanulók többek között megismerkedhettek a gyümölcsök feldolgozásával, 

gyümölcslé előállításával, pálinkafőzéssel, borkészítéssel és aktívan részt vehettek benne.  

A gyom-felvételezési ismeretek bővítése céljából a gazdáknak és a mezőgazdasági 

technikusoknak drónnal történő gyom-felvételezési bemutatót szerveztünk.  

A „szakma kóstoló” tábor és orientációs napjaink a Nemzeti Agrárkamara 

szervezésben valósultak meg, tervezett költségvetést azonban, a program összeállítása után 

kicsit megkurtították, egyesületünk besegített a megvalósításba.  

  A pénzügyi ismeretek bővítése érdekében pénzügyi témahetet tartottunk az iskola 

diákjai számára. Valós tevékenység, pl.: bankszámla nyitása, netbank használata, melyek 

segítették tanulóink az életben is használható gazdasági ismereteit. 

A fenntarthatósági témahét keretében a környezetvédelemmel kapcsolatban 

kiscsoportos foglalkozások lettek megszervezve, pl. természetes vizek állapotának vizsgálata. 

Mindezek mellett egyesületünk tevékenységével hozzájárult az osztálykirándulások 

szervezéséhez, melyekbe számos szakmai elemet építettünk. A szervezési feladatok mellett az 

utazások költségeihez 30.000 forinttal járultunk hozzá. 

A diákjaink számára különböző szakmai rendezvények,konferenciák látogatásnak 

lehetőségét is biztosítottuk társiskolákba, gazdálkodó szervezetekhez, múzeumokba, 

eseményekre. Ezen utazások költségeit az iskola illetve az Agrárminisztérium állta, de a helyi 

jegyeket, bérleteket egyesületünk részben fedezte, kb. 30.000 forinttal, tagjaink a szervezési 

feladatokat vállalták magukra. 

A tanulói utánpótlás érdekében a nyolcadikos diákok számára készítettünk új 

bemutatkozó filmet, melynek érdekessége, hogy tanulóink filmezték, és tartottunk online nyílt 

napot.  

A tavalyi, 2022. évi agrárágazati szervezetek számára kiírt pályázat segítségével 

hírünk a Felvidékre is eljutott, így idén már onnan is érkeztek érdeklődő diákok. 

Egyesületünk segítséget nyújtott a 2021 esztendőben már megszervezhető Gólyatábor 

költségeinek rendezésében is, mivel a korábban tervezett összeg az iskolakezdésre már 

kevésnek bizonyult. 30.00 forint. 

Egyesületünk az oktatókat a tavalyi évben továbbképzésben való részvételben tudta 

még támogatni, oly módon, hogy a helyükön maradó kollégák vég nélküli helyettesítéseit, az 

általános komor hangulatot próbáltuk egy kis kóstolóval, gyümölcssel, nassolnivalóval 

ellensúlyozni. 5000 forint. 

  A pályázaton nyert szakmai kiránduláson 20 fő vett részt, melynek programja 

azinnovatív megoldások beépítése a mezőgazdasági szakképzésbe volt. A Szombathelyen 

látott öntözési módszert és megoldását, valamint a talaj előkészítő technológiát is átvettük és 

tanítjuk. A szakmai kirándulás költsége 500000 Ft volt.  



A piknik megvalósítása kicsit többe került, mint a pályázott összeg, de egyesületünk 

pótolta 270000Ft volt. 

 

A szakmai programok megvalósulása esetében a tavalyi évben az adó 1%- ból, 

180.000 forint, a tagok befizetéseiből 92.000 forint gazdálkodtunk, valamint jelentős 

hozzájárulást az önöktől elnyert támogatás jelentett. Korábbi szponzoraink közül csak 

néhányan és csak ajándékcsomagokkal tudták támogatni szervezetünket. A taglétszámunk a 

tavalyi évben a zsugorodó tantestület miatt 23 főre fogyott.  
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