Programjaink

TE HOVA UTAZNÁL?
Kedves Kollégák és Tanulók!
Ezúton szeretnénk kérni titeket, hogy amennyiben van
ötletetek, hogy melyik Európai Uniós országba utaznátok
szívesen a jövő tanévben, kérlek
írjátok meg a
vari.aniko@kaszk.hu e-mail címre.

Február 5. - Farsang (Táncsics Mihály iskola)

Fontos, hogy tudjuk mik az igényeitek, hiszen ezeket összegyűjtve így
tudunk pályázni a következő
Erasmus plus pályázati ciklusban!

Február 22-március 1. - Dániai tanári út

Február 16. - Össz-tantestületi értekezlet
(Varga Márton iskola)
Február 17. - DÖK Nap a Bercsényiben

Március-április: Szintvizsga a 9. osztályos szakmunkás tanulóknak

HÍRLEVÉL
2015. II. szám
Szerk.: Tóth Judit Emma, inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: FM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ
Felelős kiadó: Gál Ferenc

Feliratkozás a hírlevélre:
foigazgato@kaszk.hu

ERASMUS PLUS Hírek

A tanboltok ajánlata

A soron következő Erasmus plus mobilitási program a dániai tanári út, melyen a KASZK 4 iskolájának
15 pedagógusa vehet részt. A csoport vezetője Dr. Vári Anikó, szakmai főigazgató-helyettes. A program
időpontja 2015. február 22- március 1, az 1 hetes út alatt a kollégák a dániai oktatási módszereket fogják
tanulmányozni, tapasztalatot cserélni az ottani pedagógusokkal.

Pikáns száraz kolbász
2200 Ft/kg
Májas
1 400 Ft/kg

Az idei pályázati ciklusban még Finnországba fog
utazni 10 kolléga, illetve Angliába további 20 fő.

Narancs lekvár
350 Ft/220g

KASZK TÁBOR JELENTKEZÉS
Idén 3. alkalommal rendezzük meg a KASZK tábort, melyre várjuk a
jelentkezéseket a 4 iskola tanulóitól.

Meggy ital 0,5 l
180 Ft/üveg

Időpont: 2015. augusztus 2-7.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő + útiköltség
Jelentkezni az iskolai DÖK patronáló tanároknál lehetséges.

Tavaszi Virágnapok
2015. április 18-19.
Varga Márton iskola
Budapest

Tangazdasági Napok
2015. május 16.
Táncsics Mihály iskola
Floch-puszta

Szepesi Nap
2015. május 16.
Dr. Szepesi László iskola
Piliscsaba

Tanműhelyeinkben folyamatos a
termékfejlesztés, figyelje
megújuló árukészletünket!

Múzeumok Éjszakája
2015. június 20.
Bercsényi Miklós iskola
Budapest

AIESEC gyakornokok
Január elején 3 aiesec gyakornok érkezett a Bercsényi Miklós, a Táncsics Mihály és a Varga Márton
tagintézményekbe, Brazíliából. A 6 hetes gyakorlati idő alatt a tanulók és kollégák angol kommunikációs
képességeit fejlesztik, előadásokat tartanak hazájukról.
Előző számunkban Melissa Wu-val készült interjút olvashattátok, a mostani hírlevelünkben a
Varga Márton iskolába érkezett Joao Brito-val beszélgettünk.
Mesélj egy kicsit magadról, honnan jöttél, mit csinálsz a mindennapokban?
Anápolisban élek, Brazília középső részén, nem messze Brazíliavárostól, a fővárostól. A végzettségem
biológus, illetve mesterképzésen elvégeztem a biokémia-molekuláris biológia szakot is. Nyugodt és barátságos embernek mondanám magam, amikor nem dolgozom, szeretek olvasni, zongorázni és a barátaimmal találkozni.
Mit hallottál Magyarországról mielőtt idejöttél?
Igazából nem sokat tudtam az országról, de Budapestről, a Dunáról és persze a gulyáslevesről már hallottam.
Van olyan dolog, amiről ideérve megváltozott a véleményed?
Igen! Korábban azt gondoltam az európai emberek nem túl barátságosak, de ez a véleményem teljesen
megváltozott. A gyerekek és a kollégák is nagyon kedvesek és mindenki más is, akivel eddig itt találkoztam.
Hogyan tudtál alkalmazkodni az itteni időjáráshoz?
Elég érdekes, mert ugye Brazíliában mindig meleg van. Azt hiszem, azért kezdem megszokni a hideget, és alig várom, hogy
egy kis havat is lássak.
Melyik magyar étel ízlett eddig a legjobban?
Még annyira sok mindent azért nem kóstoltam, de a zserbó nagyon ízlett, már meg is kerestem neten a receptet, hogy otthon
is elkészíthessem.
Ha választhatnál egy helyet bárhol a világon, hova utaznál el legszívesebben?
Nincs különösebb ország, inkább azt mondanám, hogy minél több helyet szeretnék meglátogatni, hiszen minden kultúra
különböző ami más és más érzéseket kelt bennünk.
Szerinted mi a legnagyobb különbség az oktatásban Brazília és Magyarország között?
Talán az, hogy Brazíliában a gimnázium 3 éves, ami itt ugye 4.
Mesélj nekünk a kedvenc helyedről Brazíliában!
Természetesen az otthonom, mert nagyon hiányzik :) Egyébként nagyon szeretem Észak-nyugat Brazíliát, mert ott vannak a
leggyönyörűbb tengerpartok.
+ 1 kérdés: Ha választhatnál egy szuperképességet, melyik lenne az?
Az erő, hogy motiválttá és boldoggá tegyem az embereket, valamint el tudjam érni, hogy jobban higgyenek saját magukban.

A szakma…
Januárban pihennek a gazdák, pihennek a gépek,
pihen a természet is. Ez a pihenés azonban csak látszólagos. A gazdálkodás során ilyenkor az előttünk
álló év eseményeit vesszük sorba és tervezünk. Tervezni akkor lehet, ha ismerjük, mivel gazdálkodhatunk és ha azt is meg tudjuk fogalmazni, mit szeretnénk elérni.
A mezőgazdaságot ebben a tekintetben különösen
nehéz feladat elé állítja az élet, hiszen olyan sok mindent nem tudunk az előttünk álló évről! Nem tudjuk,
mikor esik majd, mikor lesz tavaszi fagy, milyen kártevők jelennek meg a gazdaságunkban.
2015-től a természeti változékonyságon felül megváltozik a mezőgazdasági termelők EU-s támogatási
rendszere is. Így a korábbi egységes támogatás helyett, alacsonyabb alaptámogatás és különböző jogcímekre kiegészítő támogatás jár az aktív gazdálkodóknak.
Mindezeket figyelembe véve a KASZK szakembergárdája a következő növénytermesztési és kertészeti termelési szerkezet mellett döntött:
Piliscsaba: kukorica, lucerna
Vác: silókukorica-cirok, tritikálé, magyar rosznok,
szudáni fű, lucerna, zöldséges konyhakert
Budapest, Varga Márton tagintézmény: üvegházi
dísznövények, egynyári virágok, balkonnövények,
muskátlik, zöldséges konyhakert, alma, szilva, őszibarack, szőlő.
Mi mindent megteszünk, a többi a természeten múlik!
Dr. Vári Anikó
szakmai főigazgató-helyettes

