
Szeretettel meghívjuk az érdeklődő tanulókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Pest megyei és Fővárosi Szervezetének Agrárgazdasági Pályaválasztási kiállításá-
ra amely első alkalommal kerül megrendezésre, hagyományteremtő szándékkal. 

A rendezvény fő célja, hogy a pálya- és szakmaválasztás előtt álló diákok számára az alább felsorolt be-
mutatókkal, érdekes programokkal tudjon segítséget nyújtani továbbtanulási döntésük meghozatalában.

Fő célcsoport: 7-8. általános iskolai osztályok, iskolai pályaválasztási felelősök, szakmai gyakorlati 
helyet kereső szakiskolai tanulók   
               
A rendezvény helye és ideje: 

A pályaválasztási kiállításon számos agrár-szakképző iskola és gyakorlóhely 
mutatkozik be a beltéri és a külső kiállítói standokon.

A programban az alábbi szakirányok kerülnek bemutatásra:

   • mező- és erdőgazdaság: mezőgazdasági-, erdészeti gépészet, 
    növénytermesztés, vadgazdálkodás, környezetvédelem, vidékfejlesztés
   • állattenyésztés: sertés-, juh-, kecske-, szarvasmarha tenyésztés, lótartás és
         –tenyésztés
   • kertészet: szőlészet-borászat, dísznövény kertészet, zöldség- és 
    gyümölcstermesztés, földmérés
   • élelmiszeripar: sütő-, hús-, tej-, konzerv-, sör-, édesipar, zöldség- és 
    gyümölcsfeldolgozás

   A kiállítási standok mellett számos program lesz látogatható, megtekinthető:

     • előadások, beszámolók a duális képzés tapasztalatairól
     • agrár szakképesítéseket kínáló iskolák bemutatkozása
     • kisállat bemutatók
     • lovasbemutatók

   • lovaglás, lótartás
  • gépbemutatók

          • élelmiszeripari bemutatók - péksütemények,  
         édesipari termékek, egyéb kézműves 

        termékek készítése
     • fakitermeléssel kapcsolatos bemutatók

    • dísznövény és virágkiállítás
   • területmérési bemutatók

 • színpadi programok
  • szakmai tájékoztatók

További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:
Bank Csaba, NAK - Pest megyei Ig. szakképzési referens
E-mail: bank.csaba@nak.hu, 
Tel.: +3670 3961389

Orgoványiné Jancsok Katalin, NAK - Pest megyei Ig. szakképzési referens 
E-mail: jancsok.katalin@nak.hu; 
Tel.: +3630 331 2845

A részvétel ingyenes.
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MEGHÍVÓ

FM KASzK, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
1106 Budapest, Maglódi út 4/b

2016. október 27. (csütörtök)
Nyitva tartás: 9.00 – 16.00 óra


