Párizsban jártunk

Programjaink

lIdén is Párizsban zajlott a SIA Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás
hagyományos kísérőrendezvénye: az agrárszakképzésben tanuló
fiatalok európai szakmai versenye. Huszonhat ország több mint hetven diákja nevezett a bor- és szarvasmarha-bírálatra, köztük – a
Francia Mezőgazdasági Minisztérium meghívása nyomán – Hernádi
Csaba, a VM KASZK váci tagintézményének végzős tanulója. A győztesek az osztrák és a luxemburgi csapatból kerültek ki, a mi Csabánk
hősiesen helytállt az óriási mezőnyben. Ez volt az első ilyen jellegű
szakmai megmérettetés, ahol részt vehettünk.
Köszönjük a lehetőséget.

Március 26.—Ünnepélyes
EUROPASS átadó a Bercsényiben
Április 1. Kelet-pesti Területi Elsősegélynyújtó Verseny—Budapest, Bercsényi tagintézmény

Szurkoljunk együtt az országos döntőbe jutott KASZK-os diákoknak!
Az agrár-közgazdasági
és -áruforgalmazó
technikus OSZTV döntőjébe jutott:

Fuchs Bence

Mechler Bence

Pazsitka Roland
A hús– és baromfiipari
technikus OSZTV döntőjébe jutott:
 Darvas Bence Péter
 Németh Szilárd
 Szabó Máté

A Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékversenyen a döntőbe jutott:

Koós Gábor

Varga György

Borsódi Barna

Petróczy Máté Dániel
A húsipri termékgyártó SZKTV döntőjébe jutott:
 Keindl Attila
 Pajer Ádám

Az erjedés– és üdítőipari technikus
OSZTV döntőjébe
jutott:



Elsősegélynyújtó verseny

Április 12-13.—Tavaszi Virágnapok a
Varga Márton tagintézményben

Április 1-jén, immár harmadik alkalommal
adhatunk otthont a Kelet-pesti Területi
Elsősegélynyújtó Versenynek. A verseny
célja, hogy minél szélesebb körben
terjessze és tanítsa a humanitárius
szemléletmódot. Az iskola ilyenkor
balesetek helyszínévé alakul át, ahol a
csapatoknak sérült személyeket kell
ellátniuk. Eddigi legjobb eredményünk: a
budapesti fordulóban III. helyezés. A csapat
tagjai voltak: Magyar
Zsanett, Sörös Diána,
Szalkai Emőke, Tóth Anikó
Gabriella, Farkas Dániel.

A váci VM KASZK Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium 2014. április 2-4. között
ismét megrendezi a bor-, pálinka-,
sajt– és kolbász-bírálattal egybekötött
gasztronómiai versenyét.
A 3 napos eseményre bárki nevezheti
saját, házi készítésű termékét,
amelyet szakértő bírálóbizottság
értékel és díjaz.
A rendezvény célja, hogy a térség
termelési hagyományait, a paraszti
gazdálkodást folytató termelőket
közelebb hozza egymáshoz és a
nagyközönséghez.
Várjuk a nevezéseket!
Érdeklődni: Furcsa Gábor kollégánál
lehet a 06-27-314-465 számon.

Ilkity Zoltán
Csenkey Kristóf

Bemutatkozik:
SÁNDOR LAJOS

A Bercsényi tagintézmény HU 1176 EK számú Európai
Uniós húsüzeme március elején megkapta a végleges
engedélyt. Ennek kapcsán kérdeztük Sándor Lajos húsüzemvezetőt.
Mikor döntötte el, hogy az oktatói pályát választja?
2004-ben kerültem ide a Bercsényi iskolába egy vállalkozóhoz, aki a tanműhelyt bérelte. Majd Radnai Kálmán szakmai igazgató-helyettes felkért,
hogy foglalkozzak tanulókkal. A következő év szeptemberétől megszűntettem a munkaviszonyom a vállalkozónál és főállásban az iskolához kerültem, mint szakoktató.
Mit tart az eddigi legnagyobb tanári sikerének?
Második osztályfőnökségem alatt a „Hattyúk táncát”, amit szalagavatón
adtunk elő a diákjaimmal, akik mind fiúk… Tüllszoknyában J
Ha egyetlen dolgot változtatna meg a világon, mi lenne az?
Az emberi butaság.
Mit üzenne 16 éves önmagának?
Közhelynek fog tűnni, de „Tanulni, tanulni, tanulni!”
Kit tekint példaképének?
Édesapámat, aki ugyanebben az iskolában dolgozott, mint szakoktató, és
az ország bármely pontján felmerül a neve a szakmában, még mindig jól
cseng. Én is szeretnék egyszer erre a szintre eljutni.
Adjon tanácsot a KASZK tanulóinak, hogyan "éljék túl" a középiskolát?
Addig örüljenek, míg csak az a feladatuk, hogy tanulniuk „kellene” az órákra.

A tanboltok ajánlata
Húsvéti vásár
Rendelés a március 31-ig a tanboltokban illetve Piliscsabán a
titkárságon. Termékek átvétele 2014. április 16-tól.

(A termékek listája a tanboltokban és a honlapon megtalálható.)

2014. IV. szám

Szerk.: Dr. Vári Anikó, inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ
Felelős kiadó: Gál Ferenc

Április 2-4.—Váci Íz-Lelő napok a
Táncsics Mihály Tagintézményben

Váci Íz-Lelő napok

Szakmai tanulmányi versenyek

HÍRLEVÉL

A szintvizsgáról
Ezekben a napokban zajlanak a VM
KASZK tagintézményeiben a szakképző
osztályok szintvizsgái.
A szintvizsgákat a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szervezi a szakképzési törvény
előírásainak megfelelően.
A szintvizsgát az első szakképzési
évfolyam második felében kell
megszervezni, célja az, hogy felmérje a
tanulók gyakorlati kompetenciáit és
meggyőződjön arról, hogy a tanuló képes
üzemi körülmények között, irányítás mellett
munkát végezni. Azaz termelőüzemi
gyakorlatra bocsátható, vele
tanulószerződés köthető.
Szintvizsgák időpontjai a VM KASZK
tagintézményeiben:
Március 18.

húsipari termékgyártó 9B (Bercsényi)

A tankert ajánlata

Március 25.

húsipari termékgyártó 9C (Bercsényi)

Gazda (Táncsics)
Március 28.

élelmiszeripari
(Bercsényi)

Pozsgás növények
200-1000 Ft/db

szakmunkás

9D

Március 31.

Lovász (Táncsics)
Április 3.

mezőgazdasági gépész (Dr. Szepesi)

erdészeti szakmunkás (Dr. Szepesi)
Április 4.

kertész (Varga)

dísznövénykertész (Varga)
Április 10.

húsipari termékgyártó 9A (Bercsényi)

