Tangazdaság - Dánfalva
A Petőfi Sándor Iskolaközpont helyi, valamint térségi szintű oktatási rendszert
foglal magába, amely Csíkszendomokostól Csíkszeredáig terjed. Az elmúlt több mint
50 év alatt az adott oktatáspolitikai feltételek függvényében többször nevet és profilt
változtatott. A középiskolai tevékenységet ellátó iskola kezdetben elméleti líceumként
működött, majd 1977-ben átalakult mezőgazdasági szakközépiskolává. 1990-ben
ismét elméleti líceumként kezdett működni, majd jelenlegi formáját 2000-től vette fel,
mint

Petőfi

Sándor

Iskolaközpont.

Jelen

pillanatban

a

középiskolában

szakközépiskolai oktatás zajlik: faluturizmus, általános turizmus és könyvelői
képzésekkel, és mezőgazdasági szakmunkásképzés: faluturizmus és hegyvidéki
gazda képzésekkel.
Az egész térség esetében a helyi szintű oktatás jelentős szerepet játszik a
versenyképesség megteremtésében, a mezőgazdasági szakmai gyakorlati képzés
elképzelhetetlen korszerű tangazdaság nélkül. Sajnos a sok változás eredményeként
jelen pillanatban az intézmény nem rendelkezik saját tangazdasággal és saját
mezőgazdasági felszereléssel. A szakmai gyakorlatot vállalkozókkal együttműködve
oldjuk meg. Ennek az a hátránya, hogy a tanulók kisebb csoportokban (1-3 tanuló)
végzik a szakmai gyakorlatot és így nem lehet egy egységes osztályszintű modern
gyakorlati szakmai felkészítést végezni.
A vidéki, térségi igényeknek megfelelően szükség van olyan szintű minőségi
oktatási infrastruktúra megvalósításához, amely hosszútávon lehetőséget biztosít a
mezőgazdasági szakágazatokban való boldoguláshoz.
A jelenlegi oktatási infrastruktúra kibővítése lehetőséget teremtene nem csak
a

gimnáziumi,

hanem

a

szakiskolai

szakirányok

elsajátítására,

valamint

továbbképzések, tanfolyamok, felnőttképzés, ezáltal gyakorlati oktatást biztosítana a
résztvevőknek.
Az oktatásban központi szerepet kap a tangazdasági gyakorlat, amely
lehetővé teszi, hogy a tanuló, hallgató hosszabb időre kapcsolatba kerüljön a
gyakorlati

gazdálkodás

minden

kérdésével

azáltal,

tangazdaságban folyó irányító és kivitelező munkában.

hogy

részt

vesz

a

Tevékenységi körök:
- Tejelő és hús marha tehenészet kialakítása 5-10 db., juhok, disznók.
- Feldolgozás késztermék előállítás és értékesítés a helyi termékvásáron
(tejtermékek, sajt, kolbász stb.)
- Növénytermesztés a növénytermesztés fő növényei a takarmánynövények,
kalászos gabonák, burgonya
- Zöldség és gyümölcs feldolgozás
- Mezőgépészet

Beruházási ütemterv:


A meglévő istálló-épület teljes renoválása



A tetőzet cseréje



A tetőtér takarmánytárolásra alkalmassá alakítása



Belső víz- és villanyszerelés



Padlóburkolás



Nyílászárók cseréje



Higiéniai blokk kialakítása (öltöző, WC, zuhanyzó)



Az istálló gépesítése (trágyakihordó szalag, trágyalétároló,

fejőgép, önitató rendszer)


Tej- és húsfeldolgozó műhely létesítése



A

műhely felszerelése

eszközökkel (tej-hűtőtank,

sajtkád,

csurgató asztal, tejpasztörizáló, húsdaráló, kolbász és szalámi töltő, szárító és
füstölő helység, légkondicionáló berendezés, stb.)


Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó műhely kialakítása



A műhely felszerelése eszközökkel (zöldség- gyümölcsprés,

daraboló, kukta, stb.)


Lakatosműhely kialakítása (hegesztőkészülék, kis esztergapad,

szerszámok, munkaasztalok, stb.)



Traktor vásárlása (80 lóerős)



Mezőgazdasági

gépek

beszerzése

(eke,

talaj-előkészítő,

takarmánybetakarító gépek, stb.)


Az állatállomány létesítése (5 db törzskönyvezett tehén vagy

vemhes üsző, 5-5 db juh- kecske- disznó)
A Tangazdaság szoros együttműködést szándékszik kialakítani a helyi
Közbirtokossággal
Önkormányzatával.

a

Szarvasmarhatartó

Egyesülettel,

Dánfalva

