
Heves County Vocational Training Centre Sárvári Kálmán Technical School, Vocational 

Training School and Dormitory 

We are a traditional secondary school of commerce and catering with a long history. We took 

the name of the famous confectioner master Kálmán Sárvári in 2020. He is the true symbol of 

quality, profession and commitment not only in Eger, but also beyond the borders. 

In the past few years our institution has changed fundamentally in terms of the infrastructure, 

the professional equipment not to mention the teaching methods. Thanks to the renovation we 

can welcome students in a spacious modern, building with a friendly atmosphere and educate 

them in modern, well-equipped IT classrooms. Within the framework of a GINOP-programme 

with a total of 274 million forints our training workshops were renewed as well. 

We offer the variety of branches in Sport, Economics and management, Commerce, Tourism 

and catering and Food industry in 2, 3 or 5 years at vocational or technical school. In some 

cases, the professional certificate can be obtained in 8 months.  

 

Our school benefits from Erasmus+ program of the European Union and carries out projects in 

some European countries regularly, such as Germany, Spain and Italy. This spring six of our 

students went to Pori, Finland on a professional training, and last January we hosted eight 

German students of this program. 

 

The marvellous results of competitions throughout the year which prove the high quality of our 

trainings has made us proud. Please, take a look at our summary below. 

The Hungarian School Sports Committee organized a championship in athletics for the 9th 

grade in search of talents. Vivien Balázs (1/9.D) was the winner of the 100-meter dash and won 

a bronze medal in long-jump. Vanessza Molnár (1/9.D) won a bronze medal in the 100-meter 

dash,  while Réka Nagy (1/9.E) won a bronze medal in the 800-meter middle-distance running. 

Dávid Cseh (9.A) was placed 6th on 1500-meter, Kirill Szilágyi (9.A) finished in 7th place of 

the same event. In ball-throwing Gyula Lólé (1/9.F) took 7th place (coach: Gábor Szalóki). 

In honour of martyrs of Arad the major’s office of Eger organized a running competition called 

‘Relay of Gratitude’ on 6th October where the team of our school – Dávid Cseh, Kirill Szilágyi 

9.A, Gergő Dihen, Marco Moczó 9.B, Dávid Gavalecz 10.A, Gyula Lólé 1/9.F and Ádám 

Hankó 3/11.F – finished in 6th place (coach: Gábor Szalóki). 

Two of our school teams took part in an Indoor Athletics Team Championship in February 

which was held in Szilágyi Erzsébet Secondary School. Boys took 4th place (Imre Burai, Gergő 

Dihen, Márkó Mocó, Adrián Pető and Ádám Hankó), and girls won a silver medal (Lìvia 

Kovács, Kamilla Suha, Csillag Fényes, Vivien Szemes and Szabina Váradi). 

On 6th April two of our students – Dávid Cseh (9.A) and Dávid Gavalecz (10.A) – won a silver 

medal in the national final of cross-country race (coach: Gábor Szalóki). The event took place 

at Gödöllő airport. 

The regional final of athletics was in April and our students were among the winners. A gold 

medal was won by Ádám Hankó (3/11.F) in shot put,  Szabina Váradi (1/9.F) in 400-meter 



dash, Dávid Cseh (9.A) in 800-meter middle-distance running and the team in 4×400 m relay 

(Ádám Hankó, Gergő Dihen, Marco Moczó and Gyula Lólé). Vivien Szemes (9.B) won a silver 

medal in 400-meter dash and 800-meter middle-distance running. Ádám Hankó finished in 7th 

in the 100-meter dash, and took the 4th place in the 200-meter dash. Dávid Cseh was 6th in the 

1500-meter.  

We proved our faculty for the field of humanities as well. The HCVTC Bornemissza Gergely 

Technical and Vocational Training School held its traditional foreign language contest in 

November 2021. The aim is to test the pronunciation, stress and rhythm of the three grades of 

vocational training school students in English and German. We were proud to have both of our 

students among the winners. Dorina Molnár of the ninth grade and Bianka Oszkó of the eleventh 

grade took 1st place in German (teachers: Eszter Mária Kovács, János Stauderer). 

Eszterházy Károly Catholic University Institute of History announced a contest for secondary 

school students entitled “It started with the Golden Bull”. Online rounds took place between 

December 2021 and February 2022. Our team – Eudoxia Stolcz, Fanni Edit Keresztyén and 

Roland Talicskó KK/12/1A – got into the April final successfully and took 8th place (teacher: 

Árpád Henez). 

The Implom József Spelling Contest for Secondary School Students took place in Eger on 

17th January. Two of our students participated. Zsuzsa Dósa (10.A) finished in 4th place among 

the technical school contestants (teacher: Barbara Balogh) and Enikő Kovács (3/11.F) got into 

the final where she took the 8th place of the vocational training school category (teacher: Éva 

Andrea Snellenperger) on 25th February. 

The HCVTC Damjanich János Technical and Vocational Training School announced a 

regional poetry and prose recitation contest entitled “Come, freedom!”. It was held on 6th 

April with the participation of 60 competitors. Four of our students – Brigitta Fónagy and 

Liliána Nagy (both 9.B), Boglárka Pári and Panna Míra Szalóki (both 9.A) – represented the 

school with a high-standard performance (teachers: Barbara Balogh, Éva Andrea 

Snellenperger). 

The final of the National Vocational Training School Academic Competition (‘OSZKTV’) 

was organized by the Suliszerviz Pedagogical Institute on 23rd April. It was an honour to be 

selected as a venue of the third round. Students presented their knowledge in literature, history 

and spelling.  One of our pupils, Kitti Adrienn Bagyinszky pastry chef (2/10.C) finished in 18th 

place (teacher: Barbara Balogh). 

We tried ourselves in the field of sciences as well and took part in a competition of 

environmental awareness entitled “ReleaSEE – Get out of the captivity of consumption!”. 

Contestants gained knowledge of sustainable development, the protection of biological 

diversity, the effects of climate change and other global issues. It was organized by The National 

Society of Conservationists and took place from 15th March to 3rd June with the participation 

of 93 teams. Only the top 9 were invited to the Budapest final, where our team, the ‘Green 

Compass’ (Bence Ákos Danó, Brigitta Fónagy, Liliána Nagy, Boglárka Kitti Turai 9.B) finished 

in 5th place (teacher: Istvánné Kelemen).  

We have achieved numerous remarkable successes in the professional scene. The 15th Pelican 

Cup, a National Gastronomic Exhibition and Contest was held in Szolnok on 9th April. Both of 



our students did well both in setting and mixing drinks, so Enikő Kovács waitress won a silver 

medal and Krisztina Katona tourism technician won a bronze medal (trainer: Zoltán Németh).  

At the end of the same month we were asked by Casargo Professional Hotel Training Centre 

(CFPA) to take part in an international gastronomical contest entitled “Fine Dining and 

Sustainability”. Fourteen schools competed in preparing a pre-arranged menu, mixing drinks 

and serving dishes. Our students – Norbert Radics cook, Enikő Kovács waitress, Viktória 

Erdélyi and Kevin Gavalecz pastry chefs – were rewarded a plaquette (trainers: Norbert Meskó, 

Zoltán Németh, László Hanuszik). 

The “Fourfest-Euroakademic Gastro 2022” was held in Slovakia on 10th May. It was an 

international gastronomical contest for trainees of vocational training schools.  Two of our 

students – Enikő Kovács waitress and Lilla Anasztázia Vincepap tourism technician – received 

a certificate of appreciation and the third one, Erik Emődi cook won a bronze medal (trainers: 

Zoltán Németh, László Hanuszik). 

This May students of the Tourism and catering branch proved their knowledge and professional 

experience in a gastronomic competition entitled “Bull’s Blood has been a Hungaricum for 

5 years”. It took place at Károly Eszterházy Catholic University with the participation of trios 

of waiters, pastry chefs and cooks. According to the rules both the starter and the dessert had to 

contain the famous wine. The professional jury rewarded contestants in four categories. As a 

team we were the 2nd best. Among the waiters Dorka Gömöri (10.A) was placed 3rd, Zsolt Szabó 

(1/9.C) cook finished in 2nd place. As for pastry chefs Viktória Erdélyi (2/10.C) won a gold 

medal (teachers: trainers of catering). 

In January some of our students took part in the written exam of the National Skills 

Competition’s semi-final. Tamás Nagy cook (3/11.G), (trainers: Péter Attila Bozsik and Imre 

Dányi) and Viktória Oszlánczi pastry chef (3/11.E, trainers: Imre Dányi and Ágnes Jakusné 

Balázs) did so well that they were exempt from the written part of the year-end exam. 

As Enikő Kovács (3/11.F, trainers: Péter Attila Bozsik, Imre Dányi, Zoltán Németh) got the 2nd 

best score in the semi-final, she got into the second turn of preselection which was in March. 

She earned the jury’s appreciation, got into the final of the National Skills Competition where 

– to our greatest pleasure – she was chosen to be the best young waitress of the year (trainers: 

Zoltán Németh; Katalin Kézér; Andrea Szakácsi; Zoltán Vasas and Péter Attila Bozsik). 

 

Congratulations for both our students and their teachers.   

The best of luck, 

 

Erika Milibákné Veres, headmistress 

 



Heves Megyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Intézményünk nagy múltú kereskedelmi és vendéglátóipari iskola mely 2020-tól Sárvári 

Kálmán cukrászmester nevét viseli, aki a minőséget, a tisztes ipar szolgálatát és a szakma iránti 

elkötelezettséget jelenti nem csak Egerben, de egész Heves megyében, sőt, határainkon túl is. 

Az elmúlt években alapjaiban változott meg az intézmény mind az oktatás, mind az 

infrastruktúra, mind pedig a szakmai eszközpark tekintetében. A felújításoknak köszönhetően 

diákjaink barátságos, modern környezetben tanulhatnak egy méreteiben és felszerelésében is 

impozáns épületben. A digitális oktatás eszköztára jelentősen bővült, teljes digitális 

osztálytermeket alakítottunk ki, amelyekben korszerű módszerekkel tudjuk oktató-nevelő 

tevékenységünket folytatni. Tanműhelyeink egy 274 millió forintos GINOP-pályázat keretében 

ugyancsak teljesen megújultak, a vendéglátásban jelenleg használatos legkorszerűbb technikai 

eszközök kerültek beszerzésre.  

Szakképző iskolai és technikumi képzéseink Sport, Gazdálkodás és menedzsment, 

Kereskedelem, Turizmus-vendéglátás, valamint Élelmiszeripar ágazatban biztosítanak 

bizonyítványszerzési lehetőséget két-, három- vagy ötéves nappali képzés keretében, de 

bizonyos szakmák esetében esti munkarendben mindez akár 8 hónap alatt is teljesíthető.  

Iskolánk évek óta él az Európai Unió Erasmus+ pályázatának lehetőségeivel, és rendszeresen 

valósítunk meg mobilitás projekteket Európa országaiban. Idén tavasszal hat tanulónk 

Finnországban, Poriban töltötte szakmai gyakorlatát, de a korábbi években jártunk többek 

között Németországban, Spanyolországban és Olaszországban, tavaly januárban pedig a projekt 

keretein belül vendégül láttunk 8 tanulót Németországból. 

Képzésünk színvonalasságának legékesebb bizonyítéka mindaz a sok gyönyörű 

versenyeredmény, amellyel az idei tanévben megörvendeztettek bennünket tanítványaink, s 

melyek összefoglalóját az alábbiakban Önökkel is szeretnénk megosztani. 

 

A tanév során számos sporteseményen szerepeltünk kiváló eredményekkel a legkülönfélébb 

próbatételeken. 2021. szeptemberében a Középfokú Diáksport Bizottság szervezésében a 9. 

évfolyamosok városi tehetségkutató atlétikai versenyén 100 méteres síkfutásban Balázs 

Vivien (1/9.D) első, távolugrásban pedig harmadik. helyezést ért el. Molnár Vanessza (1/9.D) 

lett a 100 méteres síkfutás bronzérmese, Nagy Réka (1/9.E) pedig a 800 méteresé. Cseh Dávid 

(9.A) 1500 méteren a 6., míg Szilágyi Kirill (9.A) a 7. helyen végzett. Kislabdadobásban Lólé 

Gyula (1/9.F) a 7. helyen zárt (felkészítő: Szalóki Gábor). 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezésében október 6-án került sor az Aradi 

vértanuk tiszteletére rendezett hála staféta emlékfutásra, melyen csapatunk (Cseh Dávid, 

Szilágyi Kirill – 9.A, Dihen Gergő, Moczó Marco– 9.B, Gavalecz Dávid 10.A, Lólé Gyula 

1/9.F, Hankó Ádám 3/11.F) a 4.helyen ért célba (felkészítő: Szalóki Gábor). 

Februárban a Városi Fedettpályás Atlétikai Csapatbajnokság versenyére iskolánk két 

csapattal nevezett a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban megrendezett bajnokságon. A fiúk 4. 

helyen (Burai Imre, Dihen Gergő, Mocó Márkó, Pető Adrián – mindannyian 9.B, Hankó Ádám 

– 3/11/F), a lányok pedig ezüstérmesként végeztek (Kovács Lìvia, Suha Kamilla – mindketten 

9.A, Fényes Csillag, Szemes Vivien – mindketten 9.B, Váradi Szabina – 1/9.F). 



Április 6-án a mezeifutás országos döntőjében állt helyt, s szerzett ezüstérmet két tanulónk – 

Cseh Dávid (9.A) és Gavalecz Dávid (10.A) – mely megmérettetésre a gödöllői repülőtéren 

került sor (felkészítő: Szalóki Gábor). 

Ugyancsak áprilisban zajlott az a kétnapos megyei atlétikai diákolimpiai döntő, ahol négy 

különböző számban is a dobogó legfelső fokára állhattunk. Aranyérmes lett Hankó Ádám 

(3/11.F) súlylökésben, Váradi Szabina (1/9.F) 400 méteren, Cseh Dávid (9.A) 800 méteren, 

valamint 4x400 méteres váltófutáson fiúcsapatunk: Hankó Ádám (3/11.F), Dihen Gergő, 

Moczó Marco (mindketten 9.B), és Lólé Gyula (1/9.F). Szemes Vivien 9.B osztályos 

növendékünk 400 és 800 méteres futásban is ezüstérmet szerzett, Hankó Ádám 100 méteren 

hetedikként, 200 méteren negyedikként ért célba, Cseh Dávid pedig 1500 méteren a hatodik 

helyet szerezte meg.  

Humán területen is bizonyítottuk rátermettségünket. A hagyományokhoz híven november 

végén ismét megrendezésre került a Heves Megyei Szakképzési Centrum iskolái részvételével 

a területi angol és német nyelvi szépkiejtési verseny a 9-10-11. évfolyamos szakképző iskolai 

tanulók számára. Német nyelvből iskolánkat öt tanuló képviselte: 9. évfolyamon Molnár 

Dorina, 11. évfolyamon pedig Oszkó Bianka bizonyult a legjobbnak (felkészítők.: Kovács 

Eszter Mária, Stauderer János). 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája 

középiskolás történelem versenyt hirdetett „Az Aranybullával kezdődött. Rendi társadalom 

– rendi országgyűlések Magyarországon 1222-1848” címmel. Az online fordulókra 

december 10. és február 25. között került sor. Az áprilisi országos döntőben végül iskolánk 

csapata, a Hoppon maradt serviensek, a 8. helyen végzett. A csapat tagjai: Stolcz Eudoxia, 

Keresztyén Fanni Edit és Talicskó Roland (KK/12/1A tanulói, felkészítő: Henez Árpád). 

Január 17-én került sor az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny területi 

fordulójára, melyen két diákunk – Dósa Zsuzsa (10.A, felkészítő: Balogh Barbara) és Kovács 

Enikő (3/11.F, felkészítő: Snellenperger Éva Andrea) képviselte iskolánkat. Zsuzsa a 

technikumi kategóriában 4. helyezést ért el, míg Enikő továbbjutott az országos döntőbe, ahol 

február 25-én a szakképzőiskolai kategória 8. legjobbjaként végzett. 

2022.április 6-án “Jöjj el, szabadság!” címmel regionális vers- és prózamondó versenyt 

szervezett a HMSZC hatvani iskolája. A Sárvárit Fónagy Brigitta, Nagy Liliána (mindketten 

9.B), Pári Boglárka és Szalóki Panna Míra (mindketten 9.A) tanulók képviselték a több mint 

félszáz jelentkező között (felkészítők.: Balogh Barbara, Snellenperger Éva). 

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 iskolánkat kérte fel a 3. forduló helyszínéül. Intézményünket 

Bagyinszky Kitti Adrienn 2/10.C osztályos tanuló képviselte a humán tantárgycsoportban, mely 

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 (felkészítő: Balogh Barbara). 

Természettudományi jártasságunkról egy többfordulós, középiskolások számára szervezett 

környezeti nevelési vetélkedőn adtunk számot. A Magyar Természetvédők Szövetsége 

„SzabaduLÁSS – Juss ki a fogyasztás rabságából!” címmel hirdette meg versenyét március 15. 



és június 3. között. A résztvevő tanulók megismerkedtek a fenntartható fejlődéssel, a biológiai 

sokféleség védelmével, az éghajlatváltozás hatásaival, a globális társadalmi problémákkal. A 

93 nevezett csapat közül a legjobb 9 kapott meghívást a budapesti Füvészkertben megrendezett 

országos döntőre, ahol iskolánk a „Zöld Iránytű” nevű formáció – Danó Bence Ákos, Fónagy 

Brigitta, Nagy Liliána, Turai Boglárka Kitti 9.B osztályos tanulók – 5. helyezést ért el 

(felkészítő: Kelemen Istvánné). 

Szakmai színtéren is kiemelkedő sikereket könyvelhettünk el. 2022. április 9-én Szolnokon 

került lebonyolításra a XV. Pelikán Kupa Országos Gasztronómiai Kiállítás és Verseny, 

mely 2 év kihagyás után idén új feladattal is bővült. Iskolánk mindkét versenyzője szépen 

teljesített a díszterítés és a kevertital készítési versenyfeladatban egyaránt, aminek 

köszönhetően Kovács Enikő (3/11.F pincér) ezüstérmet, Katona Krisztina (10.A, technikum 

turizmus-vendéglátás ágazat) pedig  bronzérmet szerzett (felkészítő: Németh Zoltán).  

Ugyanennek a hónapnak a végén meghívásos gasztronómia versenyen vehettünk részt 

Olaszországban a Casargo Professional Hotel Training Center (CFPA) vendégeként. A 

nemzetközi megmérettetés a „Fine Dining és Fenntarthatóság 2022-ben” elnevezést kapta, 

és 14 iskola képviseltette magát Európából, köztük mi Egerből (Kaunas - Litvánia, Riga és 

Jelgava – Lettország, Alba Iulia – Románia, Bled – Szlovénia, Coimbra – Portugália, Berat – 

Albánia, Isztambul – Törökország, Le Touquet-Paris-Plage – Franciaország, illetve Casargo, 

Villorba, Torre Boldone és Varese – Olaszország). Április 20-21-én mérték össze tudásukat egy 

előzetesen megkomponált éteksor elkészítésével, majd koktélkészítéssel és felszolgálással. 

Iskolánkat négy főből álló csapat képviselte – Radics Norbert (3/11.G) szakács, Kovács Enikő 

pincér, valamint Erdélyi Viktória és Gavalecz Kevin cukrász tanulók – akik szereplésükért 

emlékplakettet vehettek át (felkészítők.: Meskó Norbert, Németh Zoltán, Hanuszik László). 

Május 10-én szakács és pincér tanulóink Szlovákiában mutatták meg tehetségüket a „Fourfest-

Euroakademik Gasztro 2022” elnevezésű nemzetközi középiskolai gasztroversenyen. A 

Kovács Enikő (3/11.F pincér), Vincepap Lilla Anasztázia (10.A turizmus-vendéglátás ágazat 

technikum) elismerő oklevelet kapott, míg Emődi Erik (2/10.G szakács) tanuló bronzéremmel 

lett gazdagabb (felkészítők.: Németh Zoltán, Hanuszik László). 

Ez év májusában 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 (felkészítők.: a vendéglátó munkaközösség tagjai). 

Ez év januárjában tartották a Szakma Kiváló Tanulója Verseny Területi Előválogatóját, 

melyen két diákunk – Nagy Tamás szakács (3/11.G), (felkészítők: Bozsik Péter Attila, Dányi 

Imre), valamint Oszlánczi Viktória cukrász (3/11.E, felkészítők: Dányi Imre, Jakusné Balázs 

Ágnes) – mentességet szerzett a szakmai vizsga írásbeli része alól.   

Ugyanezen a megmérettetésen Kovács Enikő (3/11.F, felkészítők: Bozsik Péter Attila, Dányi 

Imre, Németh Zoltán) az ország 2. legjobb pontszámát érte el, így márciusban lehetősége volt 

bekerülni a nívós verseny országos válogatójába. Mivel a szakmai vizsga gyakorlati és szóbeli 



kritériumainak is megfelelt, továbbjutott az országos döntőbe, ahol legnagyobb örömünkre az 

április 25. és 27. között zajló Szakma Sztár fesztiválon őt választották az ország legjobb pincér 

tanulójának! (felkészítők: Németh Zoltán; Kézér Katalin; Szakácsi Andrea; Vasas Zoltán, 

Bozsik Péter Attila) 

 

Valamennyi diákunknak és a felkészítő kollegáknak is szeretettel gratulálunk és további sok 

sikert kívánunk! 

 

Milibákné Veres Erika, igazgató 

 


