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TANKONYHÁT AVATOTT A SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
274 millió forintból újult meg a tankonyha a Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégiumban Egerben, a volt Keri épületében. Az átadót hétfőn tartották. A
gyakorlati képzést biztosító fejlesztésekről Fábri Eufozina, a Heves Megyei
Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, a turizmus, vendéglátás és élelmiszeripari
ágazati képzőközpont létrehozására pályáztak korábban. Egy GINOP-pályázat
keretében 274 millió forintot sikerült … Bővebben:Tankonyhát avatott a szakképzési
centrum

DR. HABIS GYÖRGY EGER VÁROSI NÉMET NYELVI SZÉPKIEJTÉSI
EMLÉKVERSENY
A Heves Megyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium az idén tizedik alkalommal rendezte meg a rendkívüli
nyelvtehetséggel és kiváló pedagógiai érzékkel megáldott, a diákok és a kollégák
által szeretett és tisztelt Dr Habis György nevét viselő Eger Városi Német Nyelvi
Szépkiejtési Emlékversenyt.
A 2022. március 22-én megrendezésre került városi döntőn, amelyet intézményi
elődöntők előztek meg, 10 középfokú tanintézmény 20 diákja vett részt.
A vendégeket Habis László úr köszöntötte, aki méltatta a német nyelvi szépkiejtési
versenyt, továbbá elismerő szavakkal szólt édesapja pedagógiai munkásságáról,
emberi tisztaságáról, felelősségvállalásáról, helytállásáról, majd a Habis család
nevében emlékplakettet adott át a 2019-es verseny győztesének.
Hagyományteremtő versenyünk jelképe az a Habis László úr családja által
felajánlott vándorserleg, amelyet mindig az adott év győztese vihet magával, és
amelyet egy évig a versenyzőt felkészítő iskola őrizhet és állíthat ki.

“JÖJJ EL, SZABADSÁG!” REGIONÁLIS
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
A hatvani Heves Megyei SZC Damjanich János
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2022.április 6-án “Jöjj el, szabadság!” címmel
regionális vers- és prózamondó versenyt szervezett.
Iskolánkat Fónagy Brigitta 9. B, Nagy Liliána 9.B,
Pári Boglárka 9.A és Szalóki Panna Míra 9. A
osztályos tanulók képviselték a több mint félszáz
jelentkező között.
Felkészítő tanáraik: Balogh Barbara és
Snellenperger Éva
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XV. PELIKÁN KUPA ORSZÁGOS GASZTRONÓMIAI KIÁLLÍTÁS ÉS VERSENY
ÚJABB ORSZÁGOS HELYEZÉS!
Legfrissebb versenyeredményeink
A 2022. április 9-én Szolnokon megrendezésre került XV. Pelikán Kupa
Országos Gasztronómiai Kiállítás és Verseny, melyen iskolánk két tanulója
sikeresen vett részt.
KOVÁCS ENIKŐ 3/11. F osztályos pincér tanuló EZÜST érmet,
KATONA KRISZTINA 10. A osztályos technikumi tanuló BRONZ érmet nyert.
A nagy múltú gasztronómiai verseny -2 év kihagyás után – az idei évben
italkeverés feladattal is bővült. Büszkék vagyunk a lányokra, akik nagyon szépen
teljesítettek mind a díszterítés, mind pedig a kevertital készítési
versenyfeladatban! A versenyen készült fotókból rövid ízelítőt adunk
munkájukról.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Büszkék vagyunk rátok!

Finnországi pillanatképek a
szakmai gyakorlatukat Poriban
töltő diákjainktól.

Páratlan páros 2.
Kollégistáink május 11-én színházlátogatáson vettek részt, melynek
keretén belül megtekintették az egri Gárdonyi Géza Színház
“Páratlan Páros 2.” c. vígjáték előadását

Versenyezz!

Megyei Atlétikai Diákolimpia
Újabb sportsiker!
Most a mezeifutás országos döntőjében állt helyt
két tanulónk. A versenyt Gödöllő repterén
rendezték meg április 6-án.
Résztvevő diákok:
Cseh Dávid Márk 9.A
Gavalecz Dávid 10.A
Felkészítő tanáruk Szalóki Gábor

Iskolánk tanulóinak elért eredményei a következők:
Bajnoki címeink:
súlylökés: Hankó Ádám 3/11.F 400m
síkfutás:
Váradi Szabina 1/9.F 800m
síkfutás:
Cseh Dávid Máté 9.A 4x400m
fiúváltó:
Hankó Ádám, Dihen Gergő, Lólé Gyula Moczó
Marco összeállítás
Ezüstérmesek:
Szemes Vivien 9.B 400 m
Szemes Vivien 9.B 800m
4. hely: Hankó Ádám 200 m síkfutás
6. hely: Cseh Dávid Máté 1500 m síkfutás
7. hely : Hankó Ádám 100 m síkfutás

Történelem verseny
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája
középiskolás történelem versenyt hirdetett „Az
Aranybullával kezdődött. Rendi társadalom – rendi
országgyűlések Magyarországon 1222-1848” .
Az országos döntőben iskolánk csapata, a Hoppon
maradt serviensek a nyolcadik helyen végzett.
A csapat tagjai: Keresztyén Fanni Edit, Stolcz Eudoxia
Anna és Talicskó Roland
Gratulálunk nekik.
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„FINE DINING & SUSTAINABILITY” NEMZETKÖZI GASZTRONÓMIAI VERSENY
Iskolánk csapata meghívásos gasztronómia versenyen vesz részt Olaszországban a
Casargo Professional Hotel Training Center (CFPA) vendégeként.
A nemzetközi megmérettetésen 14 iskola vesz részt Európából : Eger
(Magyarország), Kaunas (Litvánia), Riga és Jelgava (Lettország), Alba Iulia
(Románia), Bled (Szlovénia), Coimbra (Portugália), Berat (Albánia), Isztambul (
Törökország), Le Touquet-Paris-Plage (Franciaország) és Casargo, Villorba, Torre
Boldone és Varese Olaszország.
Április 20-21-én mérik össze gasztronómiai tudásukat a csapatok, akik elkészítik az
előzetesen megkomponált éteksorukat, a koktélokat, majd felszolgálják a zsűrinek,
valamint az ebédre és vacsorára kijelölt véleményformálóknak. A gálavacsora és a
döntő díjátadó csütörtök este lesz.
Iskolánkat négy főből álló csapat képviseli:
Erdélyi Viktória
Gavalecz Kevin
Hankó Ádám
Kovács Enikő
Kísérő oktató: Meskó Norbert

ÚJABB SZAKMAI SIKER A SÁRVÁRI TECHNIKUMBAN!
ORSZÁGOS I. HELYEZÉS a
Szakma Kiváló Tanulója
versenyen
Kovács Enikő 3/11. F osztályos pincér tanuló a SZAKMA
SZTÁR FESZTIVÁLON, a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen országos I. helyezést ért el.
Elért szakmai sikerével megszerezte szakmai
minősítését.
Gratulálunk az I. helyezéshez, további szakmai
sikereket kívánunk!
Büszkék vagyunk az ország legkiválóbb
pincértanulójára!

Országos Szakközépiskolai
Közismereti Tanulmányi
Verseny
2022. április 23-án került megrendezésre a
Suliszerviz Pedagógiai Intézet szervezésében a
már hagyományokkal rendelkező szakképzésben
tanulók 2021/2022. tanévi közismereti
tanulmányi versenyének döntője, ismertebb
nevén az OSZKTV.
Megtisztelő volt, hogy a versenyt szervező
bizottság az iskolánkat kérte fel a 3. forduló
helyszínéül.
A Heves Megyei SzC Sárvári Kálmán
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot,
illetve az észak-magyarországi régiót
BAGYINSZKI KITTI ADRIENN, 2/10. C
osztályos tanuló képviselte a humán
tantárgycsoportban. Ez a csoport az irodalom, a
történelem és a helyesírás kijelölt témaköreit
foglalta magába.
A döntő online és szóbeli részből állt.
Óriási büszkeség, hogy cukrász tanulónk, Kitti az
előkelő 18. helyen végzett e rangos versenyen.
Felkészítője: Balogh Barbara.

Szakács és pincér tanulóink egy
újabb nemzetközi versenyen
Szakács és pincér tanulóink egy újabb nemzetközi versenyen
vesznek részt, most Szlovákiában mutatják meg tehetségüket.

Cukrász tanulónk szakmai
sikere!
Cukrász tanulónk szakmai sikere!
Aranyérmes lett
ERDÉLYI VIKTÓRIA 2/10 C cukrász
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gasztronómiai
versenyén mérték össze tudásukat a tanulók. A verseny
témája a Hungarikummá minősített Egri Bikavér volt,
melyet a versenyzők által összeállított menüsorban, az
előételhez, valamint a desszert elkészítéséhez is fel
kellett használni. A versenyre 3 fős csapatok
nevezhettek. Iskolánk csapata a csapatversenyben
ezüstérmet nyert.
Erdélyi Viktória 2/10. C cukrász tanuló aranyérmet,
Szabó Zsolt 1/9. C tanuló ( előzetes szakmaválasztása:
szakács) ezüstérmet,
Gömöri Dorka 10. A osztályos technikumi tanuló (
előzetes szakmaválasztása: vendégtéri szaktechnikus)
bronzérmet nyert.
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő oktatóiknak!
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Iskolánk sport ágazatának vendége volt KATUS ATTILA
személyi edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európabajnok sportoló
A sport ágazat fitness-wellness instruktor, sportedző-sportszervező képzése két éve
indult. Fontosnak tartjuk, hogy a legjobb, legnevesebb oktatók segítsék a képzést, ezért
időről időre vendégeket is hívunk.
Idén KATUS ATTILA tartott bemutató edzést, aki 1994–2001 között a magyar
válogatott tagjaként trió kategóriában Pécsi Sasok néven hatszoros világ-, kétszeres
Európa–bajnok, valamint a négyévente megrendezésre kerülő Világjátékok győztese.
Óriási élmény volt mind a felnőtt, mind a nappali tagozatos diákok számára!

Szeretettel fogadtuk szlovák szakképző
iskolás vendégeinket
Hidaskürt, Szlovákia
2022.05.30-án iskolánkban köszönthettük a hidaskürti (Szlovákia) Magán
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 50 fős diákküldöttségét,
akikkel közösen ünnepeltük meg a Nemzeti összetartozás emléknapját. Rövid
megemlékező beszélgetés után a diákok megkoszorúzták a Pyrker János téri
országzászló emlékművet.

Pillanatképek a szakmai vizsgákról

EGYÜTT, VELETEK, ÉS MEGYÜNK JÖVŐRE
IS…!!!! KIRÁNDULT A 9.B
Együtt, veletek, és megyünk jövőre is…!!!!
Kirándult a 9.B
A Sárvári Technikum kereskedelem – sport tagozatos tanulói 2022. május 30-án
osztálykiránduláson vettek részt. Úticéljuk a Miskolci Állatkert volt, ahol öt kontinens
több mint 120 állatfaját tekinthették meg a különleges erdei környezetben. A vadasparki
program délután egy könnyű sétával folytatódott Lillafüreden, melynek során
megcsodálhatták a 20 méter magasból lezúduló vízesést, illetve a hely által ihletet
nyerő József Attila egészalakos szobrát is. Élményekkel telten érkezett haza a nap végén
a kis csapat.
Élmény volt veletek!
Snellenperger Éva of

