Tavaszi Virágnapok
2016. április 16-17.
Varga Márton iskola
Budapest

Tangazdasági Napok
2016. május 21.
Táncsics Mihály iskola
Floch-puszta

Szepesi Nap
2016. május 28.
Dr. Szepesi László iskola
Piliscsaba

Múzeumok Éjszakája
2016. június 25.
Bercsényi Miklós iskola
Budapest

HÍRLEVÉL
2016. IV. szám

Kárpátalja akcióprogram

NTP-KKI-B-15-0016 - Lúdtollnokok

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy intézményünk idén is
sikeresen pályázott a Határtalan program keretében meghirdetett Kárpátalja akcióprogram nevezetű pályázaton, melynek
keretében ismét Kaszkos és külhoni diákok utazhatnak majd,
hogy megismerjék egymás kultúráját, városait.
Minden iskolából 6 tanuló (kaszk - 24 tanuló)
utazhat előreláthatólag szeptember végén,
kérjük mindenki a saját DÖK patronáló tanáránál jelentkezzen.
Az idei úti cél TÉCSŐ és környéke, a meglátogatásra választott
iskola:
Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola
Az utazáshoz útlevél szükséges.

Elindult a Magirat online felülete. A magyar agrárszakképzésben résztvevő diákok magazinjának szerkesztősége az FM KASZK diákjaiból alakult meg. Az
online agrár diákújság a www.magirat.hu címen érhető el. A magazin már a Facebook közösségi portálon is megtalálható, a
www.facebook.com/magiratmagazin
elérhetőségen.
A szerkesztőségi csapat két fontos szakmai kiránduláson is túl van. Márciusban a Budapesti Gazdasági
Egyetem hallgatói lapjának szerkesztőségében tettek látogatást, míg április 6-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeum hátizsákos felfedezőtúráján és a 34.
Magyar Sajtófotó kiállításon vettek részt.

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
Büszkék vagyunk!
OSZTV Parképítő és fenntartó technikus
1. helyezett: Zsiknyár Béla (Varga Márton)
2. helyezett: Sonyovszki Illés (Varga Márton)
3. helyezett: Bella József (Varga Márton)
Felkészítő tanár: Gódorné Hasenauer Zita
Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny
2. helyezett: Ferik Péter (Varga Márton)
3. helyezett: Vincze Dániel (Varga Márton)
10. helyezett: Tóth András (Varga Márton)
Felkészítő tanár: Cifer Attila

Laurus Nobilis - DÍJ
A KASZK vezetősége abban a közös
egyetértésben és szándékai kifejezésére, hogy a tehetséges, szorgalmas, tanulmányi, sport, közösségi, gyakorlati
téren kiemelkedő tanulók munkáját
elismerje, megalapította a LAURUS
NOBILIS-díjat.
Laurus Nobilis-díjat első alkalommal a
2013/2014. tanév végén ítélte oda az
ebből a célból felállított, pedagógusokat és diákokat is soraiban foglaló bizottság.
A díj olyan megbecsüléssel és jutalommal elismert kitüntetés, amely a KASZK
iskoláinak azon tanulóit illeti meg, akik
munkájukkal, eredményeikkel iskolájuk
hírnevét öregbítik, és példát mutatnak
tanulótársaiknak.

A díjat öt kategóriában és
3-3fokozatban ítéli oda a bizottság. A Laurus Nobilis – díjra minden, az FM KASZK iskoláiban
tanuló diák jelentkezhet!

A Laurus Nobilis – díj kategóriái:
1. Tanulmányi kategória – azoknak a tanulóknak, akik eddigi tanulmányaik során egyenletes, kiemelkedő eredménnyel bizonyították szorgalmukat, kitartásukat, tudásukat, és iskolájukat versenyeken való eredményes szereplésükkel is híressé tették.
2. Szakmai gyakorlati kategória – azoknak a tanulóknak, akik választott szakmájuk gyakorlati képzése, gyakorlati megmérettetései során kiemelkedő eredményeket érnek, értek el és szakoktatóik, szakmai mentoruk véleménye alapján is szakmájuk
mestereivé válhatnak kitartásukkal, elkötelezettségükkel és tudásukkal.
3. Sport kategória – azoknak a tanulóknak, akik az iskolai tevékenységük mellett valamilyen sportágban megyei vagy országos szintű eredményeket érnek el és a sporthoz való viszonyukon keresztül követendő példát mutatnak a többi tanuló számára.
4. Művészeti kategória – azoknak a tanulóknak, akik az iskolai tevékenységük mellett bármilyen művészeti ágban elköteleződést, tehetség és szorgalom által elért eredményeket tudnak felmutatni, ezzel példát mutatva diáktársaik számára, kiteljesítve személyiségüket, és színesítve az iskolai életet.
5. Önkéntesség kategória – azoknak a tanulóknak, akik az iskolai tevékenységük mellett olyan, közérdekű, közhasznú tevékenységet végeznek, amely egy csoport, egy közösség, a lakóhelyük, hátrányos helyzetben lévők, saját iskolájuk, diáktársaik
életének, körülményeinek jobbá tételét tűzik ki célul.

A jelentkezés határideje 2016. május 17.
Részletes információk: http://kaszk.hu/versenyek/laurus-nobilis/

Avram Hershko Természettudományi Verseny
Különdíj előadásért: Horváth Balázs, Tősér
János, Töttös Dániel (Bercsényi Miklós iskola, 9. osztály)
Felkészítő tanár: Weiss Lívia
SZÉTV verseny elődöntő
Élelmiszer-ipari szakmacsoport
Szilágyi Áron Izsák (Bercsényi Miklós iskola,
12. osztály) - 1. helyezett - országos döntőbe jutott
Felkészítő tanár: Ferenczi Judit
Dísznövénykertész Szakma Kiváló Tanulója
Verseny
1. helyezett: Csipák Kristóf (Varga Márton,
14D osztály)
Felkészítő tanárok Víg Anna és
Benyó Károly

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

Időpont: 2016. július 19-24.
Részvételi díj: 5000 Ft/fő + útiköltség
Jelentkezni az iskolai DÖK patronáló
tanároknál lehetséges.
Helyszín: Csattogó Völgy

