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Eger, Pozsonyi utca 4-6.

VÁROSISMERETI SÉTÁK
A programsorozat 2021.09.07-14 között
került lebonyolításra. A résztvevő tanulók
bejárták Eger városának kiemelt turisztikai
helyszíneit, megismerték a legnépszerűbb
turisztikai attrakciók történetét és
érdekességeit. A kirándulás alkalmával
megismerhették a Saliris Resort Spa &
Konferencia Hotel szolgáltatásait, szakszerű
vezetés mellett bejárhatták és
megismerhették a szálloda teljes területét.

9. ÉVFOLYAMOSOK
TEHETSÉGKUTATÓ ATLÉTIKAI
VERSENYE
I. hely: Balázs Vivien 1/9.D – 100 m síkfutás
III. hely: távugrás
III. hely: Molnár Vanessza 1/9.D – 100 m
III. hely: Nagy Réka 1/9.E – 800 m síkfutás
VI. hely: Cseh Dávid 9.A – 1500 m
VII. hely: Szilágyi Kirill 9.A – 1500 m

EZÜSTÉRMES A SÁRVÁRI
CSAPATA
A Megyei Mezeifutó Diákolimpián iskolánk
csapata ezüstérmet szerzett, ezzel bejutott
az országos döntőbe!
Csapattagok
Cseh Dávid
Szilágyi Kirill
Gavalecz Dávid
Lólé Gyula
Felkészítő tanáruk: Szalóki Gábor

ÓVODÁS CSOPORTOK LÁTOGATÁSA “KENYÉR VILÁGNAPJA”
ALKALMÁBÓL
Ebből az alkalomból – 2021. 10. 14-én – látogatott el hozzánk egy
közeli óvoda 4 csoportjából közel 60 gyermek és az őket kísérő
felnőttek.
Rögtön ki is próbálhatták, hogy milyen a pék szakma. Élvezettel
készítettek péksüteményeket, fonták a kalácsokat, miközben
figyelmesen hallgatták Jámbor Zsolt oktatónkat, aki nagy rutinnal
mutatta meg nekik a szakmai fogásokat. Persze mindent nagyon
játékosan.
Az ovisok láthatóan jól érezték magukat az iskolában. A látogatás
végén a kóstoló sem maradhatott el.
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ÓVODÁSOK SZÜRETE A
TANGAZDASÁGBAN
A programsorozat 2021.09.07-14 között került
lebonyolításra. A résztvevő tanulók bejárták Eger
városának kiemelt turisztikai helyszíneit,
megismerték a legnépszerűbb turisztikai attrakciók
történetét és érdekességeit. A kirándulás alkalmával
megismerhették a Saliris Resort Spa & Konferencia
Hotel szolgáltatásait, szakszerű vezetés mellett
bejárhatták és megismerhették a szálloda teljes
területét.

KERESKEDELEM ÁGAZAT- PROJEKTNAP
2021 november 3-án az 1/9.D kereskedelmi
értékesítő osztály projektnapon vett részt.
A projektnap témája "Eger belvárosában
található kereskedelmi egységek külső
képe".
Utána a Bródy Sándor Megyei Könyvtárba
fogadtak minket, ahol bemutatták a
könyvtár megújult épületét, a helytörténeti
részleget és könyvajánlóval is vártak
bennünket.

A 9. ÉVFOLYAMOS FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR ÉS A
KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS TANULÓK PROJEKTNAPJA
2021. október 14-én a 9/B osztály projektnapon vettek részt. Az
osztály kereskedő és webáruházi technikus és fitness-wellness
instruktor technikus tagozatra járnak.
Eger belvárosában a kereskedelemhez kapcsolódó feladatokat
kellett a tanulóknak megoldaniuk, megnéztük a város üzleteinek
külső képét, és jártunk a piacon is. Természetesen a jeles
történelmi épületek sem maradtak ki a sorból.
A fitness-wellness instruktor technikusoknak a tananyaghoz
kapcsolódik a sportágak és jeles sportolók megismerése ezért
látogatást tettünk a Sport múzeumban, ami Heves megye és Eger
jeles sportolóit és sportéletét mutatta be, de olimpiai bajnokokkal
is megismerkedhettek a tanulók.
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Ifjú Tudósok Tudományos
középiskolai vetélkedő
Iskolai angol, német és
francia nyelvi fordítási
verseny
Hagyományteremtő versenyünkön iskolánk 44
tanulója vett részt. A verseny két kategóriában
zajlott: kezdő és haladó szinten.

Az Ifjú Tudósok Tudományos középiskolai vetélkedő
informatika tantárgyból 2021. november 10-én került
megrendezésre.
A vetélkedő célja, hogy lehetőséget adjon a kiemelkedően
tehetséges tanulók számára egyes természettudományos vagy
bölcsészettudományos tudományterületen, tantárgyakban való
jártasságuk, kiemelkedő tudásuk bemutatására, továbbá a
Kárpát-medence államaiban élő középiskolás tanulók és a
társadalom szélesebb csoportjai számára a vetélkedő követendő
példát mutasson a magasszintű tudásról és a széleskörű
műveltségről.
Felkészítő tanáruk: Szakácsi Andrea

Iskolai angol és német
nyelvi szépkiejtési verseny
A hagyományokhoz híven rendeztük meg
szépkiejtési versenyünket angol és német
nyelvből a szakképző iskola 9-10-11. évfolyama
számára. A versenyen iskolánk 25 tanulója vett
részt.

Iskolai angol, német és
francia nyelvi fordítási
verseny

Területi angol és német
nyelvi szépkiejtési verseny
A hagyományokhoz híven rendezte meg a Heves
Megyei SZC Bornemissza Gergely Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium a területi angol és
német nyelvi szépkiejtési versenyt a 9-10-11.
évfolyamos szakképző iskolai tanulók számára.
Német nyelvből iskolánkat öt tanuló képviselte:
A 9. évfolyamon Molnár Dorina 1/9.C osztályos
tanuló, a 11. évfolyamon Oszkó Bianka 3/11.
osztályos tanuló I. helyezést ért el. Felkészítő
tanáraik: Kovács Eszter Mária és Stauderer János.

Porcukor épületek?
ahogy Hanuszik László
Tanár Úr készíti
Hanuszik Tanár Úr – iskolánk cukrász és
szakács szakoktatója – nagyon kreatív és
sokoldalú szakember, aki otthon, hobbiból
porcukor és zselatin felhasználásával Eger
történelmi épületei cukor makettjeinek
elkészítésével tölti kevés szabad idejét.
Élethű alkotásai méltán érdemlik ki a
cukrászművészet iránt érdeklődők
elismerését.

Ifjú tudósok versenye
2021. november 9-én került sor iskolánkban az “Ifjú
Tudósok” tudományos középiskola vetélkedő első,
online fordulójára magyar irodalomból. A végzős
technikumi osztály, a 12. A öt tanulója mérhette fel
tudását az ókortól a felvilágosodásig tartó időszak
irodalmi, kulturális életéből. A rendelkezésre álló
egy óra alatt 50 darab feleletválasztós és nyílt végű
kérdést, illetve párosító feladatot kaptak a
versenyzők.
Felkészítő tanáruk: Snellenperger Éva

Implom József Helyesírási
Verseny házi fordulója
Minden évben megrendezzük iskolánkban az
Implom József Helyesírási Verseny házi
fordulóját. Idén összesen 84 tanulónk töltötte ki
a feladatlapot és próbálta tudása legjavát adni.
Az összesített eredmények alapján DÓSA
ZSUZSA 10. A osztályos tanuló fogja képviselni a
technikumot, a szakképző osztályokból pedig
KOVÁCS ENIKŐ 3/11. F osztályos diákunk
bizonyult a legjobbnak.
Felkészítő oktatók – Borkóné Abuczki Éva,
Snellenperger Éva, Balogh Barbara

A cukrászati artisztika
nagymestere: Jakusné
Balázs Ágnes tanárnő
Méltán lehetünk büszkék iskolánk
oktatójára, hiszen az elmúlt években
mézeskalácsait, cukorvirágait rangos
cukrászati versenyeken zsűrizték kiváló
eredménnyel.

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT
SZAKMAI KÍNÁLATA

INTERAKTÍV SZAKMAI
BEMUTATÓ, NYÍLT NAP A
SÁRVÁRIBAN
2021.11.05-én, egy év kihagyás után ismét interaktív szakmai
bemutatókkal, tájékoztatókkal vártuk a hozzánk érkező 7. és 8. osztályos
tanulókat. A nagy létszámban érkező tanulók és kísérőik egyaránt
kipróbálták a különböző egyszerűbb szakmai fogásokat, bejárták
felújított, megszépült iskolánkat.
Reméljük, a tartalmas programok megerősítették őket választásukban,
és jövőre diákjaink közt üdvözölhetjük őket!

Pék-cukrász
Szőlész-borász

Turizmus-vendéglátás ágazat

SPORT ÁGAZAT
SZAKMAI KÍNÁLATA

Fitness-wellness insturktor
Sportedző-sportszervező
Élelmiszeripar ágazat

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
ÁGAZAT
SZAKMAI KÍNÁLATA

TURIZMUS -VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
SZAKMAI KÍNÁLATA

Szakács szaktechnikus
Vendégtéri szaktechnikus
Cukrász
Pincér-vendégtéri szakember
Szakács

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és
menedzsment ágazat

KERESKEDELEM ÁGAZAT
SZAKMAI KÍNÁLATA

Kereskedő és webáruházi technikus
Kereskedelmi értékesítő
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