FŐIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó!
Különös örömömre szolgál, hogy egy régi vágyam teljesül azzal, hogy az iskolánk valamennyi
„iskolapolgárának” - így kollégáimnak, a diákoknak, és
természetesen a szülőknek is - könnyen elérhetővé,
olvashatóvá tudjuk tenni az intézményünkkel, iskoláinkkal kapcsolatos híreket, eseményeket, információkat.
Ez ennek a HÍRLEVÉL-nek a szerepe és funkciója, nem
több, de nem is kevesebb!
Ugyan mára közhellyé vált, de igaz, mélységesen igaz
az az állítás, hogy az információ hatalom. És itt most
nem az uralom vagy uralkodás jelentésében használva
ezt a szót, hanem abban a vonatkozásában értem,
hogyha tudok valamit, tudok valamiről, vagy információm van „mindenről” akkor azt valamilyen módon uralom, így befolyásolni is tudom, illetve különös módon,
de azt is tudom, tudhatom, hogy mi és hogyan befolyásolja az iskolai életemet, éltünket. Ehhez nyújt segítséget ez a lap, a híreink és információink.
Gál Ferenc, főigazgató

Aktuális pályázatok

Programjaink
Február 6.— Varga Márton tagintézmény félévzáró nevelőtestületi értekezlet, Budapest
Február 8.— Magyar Vidék Napja, Millenáris,
Budapest
Február 13.— Dr. Szepesi László tagintézmény
Össz-tantestületi értekezlet (14.00), Piliscsaba
Február 13.— Bercsényi Miklós tagintézmény,
Észtországi szakmai gyakorlattal kapcsolatos
szülői értekezlet (18.00), Budapest
Február 15.— Hurkatöltő Fesztivál, Tard — a
versenyen részt vesz a Bercsényi Miklós tagintézmény csapata
Február 15.— Érettségi vizsgára való jelentkezés határideje a májusi-júniusi vizsgaidőszakra
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Friss nyertes pályázataink
Észtországba utazik 4 élelmiszeripari szakmát
tanuló tanulónk Dirner Attila tanár úr vezetésével augusztusban. 3 hetet töltenek majd Észtország második legnagyobb városában, Tartuban,
annak iskolájában (3000 tanuló) és modern konzervipari gyárában.
A már jól ismert dániai Roskilde és az ottani
UCR a célpontja 2 szaktanárunknak, akik 2-2
hetet töltenek el a világ legnagyobb sertéshús
előállító országának legmodernebb húsipari
szakképző iskolájában. Tanáraink az ottani tanárokkal együtt a szakképzés lehetőségeit tanulmányozzák majd.

A pedagógus-életpálya modellre és a pedagógusminősítő eljárásra való felkészülést segíti a TÁMOP 3.1.5. pályázat, amely keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) ingyenes képzéseket tart 2014 során a
csatlakozó iskolákban. (http://tamop315.ofi.hu/ )
A Nemzeti Tehetségprogram pályázati kiírásaira 3 témában nyújtunk be pályázatot. A célterületek a KASZK
tehetséges, diák-önkormányzati munkájában résztvevő fiatalok számára 30 órás egyéni fejlesztő program megszervezése, a Dr. Szepesi tagintézményben a gépészeti szakmatanuláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő
foglalkozások szervezése és egy országos (VM iskolákat érintő) projektverseny megrendezése.
Új nemzetközi pályázati keretprogram, az ERASMUS+ nyílik meg 2014-ben, amely az elkövetkező 7 évben
meghatározza iskolánk nemzetközi pályázati lehetőségeit. Célunk az, hogy folytassuk a már meglévő, tanulókat
érintő programunkat (Dánia) és új, mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti és élelmiszeripari témájú gyakorlatokat
szervezzünk diákjainknak illetve tanáraink számára tanulmányutakat szervezzünk.

Bemutatkozik: Szentkúti Attila
A január 25-ei szalagavatón a Varga Márton 12.C osztályos tanulója, Szentkúti
Attila búcsúztatta a végzősöket. Korához képest meglepően egyedi, és
őszinte beszédet mondott, ami lenyűgözte a közönséget.
Hírlevelünk első számának interjújába ezért választottuk őt és kérdeztük meg.
Mi alapján döntöttél úgy, hogy a Varga Mártonba jelentkezel nyolcadikosként?
Kezdetben nem tudtam mit kezdeni magammal, aztán megtaláltuk ezt az iskolát. Itt földmérést lehetett tanulni, ami nem az az unalmas irodai munka, hanem terepen spéci műszerekkel, szakemberekkel dolgozhatok, ráadásul úgy tudom keresett egy szakma. Így hát neki
vágtam.
Jellemezd 5 szóban az iskoládat!
Balhémentes, békés, könnyű, remek szakemberekkel, és kevés órával telített iskola.
Mivel foglalkozol szabadidőben?
Érettségi évem miatt elsősorban tanulással, de nem egy emberhez járok magántanárként
matematikát tanítani. Ha van rá időm, akkor sportolok. Foglalkozom kisebb regények írásával is, hármat már írtam is.
Az iskolában milyen egyéb tevékenységekben veszel részt a tanórákon kívül?
Az iskolában egyfajta mindenes vagyok a diákságból. Pár sráccal és az iskola oktatástechnikusával mi intéznünk minden hangosítási feladatot, még Más-órán is voltam fellépő. A
nemzeti ünnepségeken is szerepet vállalok, mint szervező, és szereplő is, na meg persze
DÖK-ös is vagyok. A második félévben kezdődött a KatonaSuli program, amire minden kedden járok szakköri jelleggel.
Mik a jövőbeni terveid az érettségi után?
Az ELTE TTK-n szeretnék továbbtanulni osztatlan matek-fizikatanár, vagy matek szakon.
Akár a Vargába is visszajönnék tanítani, de a lényeg, hogy olyan diákokat taníthassak, akiknek lehet mit tanítani.
Mit üzennél a KASZK tanárainak?
A változó ifjúságot a legnehezebb túlélni, de négy-öt év múlva már hozzá lehet szokni az
újdonsághoz!
Mit üzensz a KASZK diákjainak?
Két dolgot: Egyszer: Ne sikeres akarjál lenni, hanem értékes (Albert Einstein).
A másik, hogy a helyéről elmozdított WC csésze kellemetlen tud lenni, ezért ha nem
vagyunk szakemberek ne csináljuk.

A tangazdaságban

A tanbolt ajánlata

A tanműhelyekben

Eper ital 0,5 l
380 Ft/üveg

Alma lekvár 370 g
380 Ft/üveg
Májas-véres hurka
900 Ft/kg

Ez történik januárban…
/Varga Zsuzsanna, szakmai főigazgató-helyettes tollából/
A váci tagintézményünk erő– és munkagépeit a téli hónapokban felkészítjük a tavaszi munkákra. Zajlik a tervezőmunka, amely során az ez évben termesztendő növények köre és termesztéstechnológiája kerül meghatározásra. Néhány anyajuhunk megellett, ráadásul ikerellésnek is örülhettünk.

A tankertekben

A Varga Márton tagintézmény külső tankertjében teljes gőzzel zajlik a gyümölcsös és a szőlő
metszése. Az üvegházakba megérkeztek az egynyári növények, közöttük muskátli, begónia,
petúnia és pistike.

A gépműhelyekben

Dr. Szepesi László tagintézményünk tanműhelyeiben szakmai gyakorlat kereteiben a mezőgazdasági gépészek és gépésztechnikusok az iskola mezőgazdasági gépeinek karbantartását végzik, hogy a tavaszi munka megkezdése gördülékeny legyen.
A Bercsényi Miklós tagintézmény HU-1176-EK számú Európai Uniós húsüzem címmel rendelkező tanműhelyében folyamatosan zajlik azon sikeres húsipari termékeink előállítása, amelyekkel a tanboltjaink kínálatát biztosítjuk. Konzervipari tanműhelyünk legújabb újdonságai az
eperital és az alma lekvár, amellyel tovább bővítettük eddigi termékskálánkat. A Magyar
Sörcikkgyűjtő Klubbal közösen rendezett Sörnap sikerén felbuzdulva az erjedésipari tanműhelyünk újabb sört főz ki, részletek a következő hírlevélben...

