Heves Megyei Szakképzési Centrum
2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére országosan 44 Szakképzési
Centrum jött létre, melyek elsődleges feladatai közé a minőségi szakképzés elérése és a
munkaerő piacon való elhelyezkedés segítése tartozott. Ugyanebben az évben alakult
megyénkben a nyolc intézményt összefogó Heves Megyei Szakképzési Centrum. Az öt
megyei szintű központ közül a harmadik, az összes vidéki közül pedig a hetedik legnagyobb
intézményszámmal működő egység vagyunk. A hazánkban jelenleg rendelkezésre álló 25
ágazatból 20-at lefedünk képzéseinkkel és a nyolc intézményben több mint 200 szakmában
biztosítunk továbbtanulási lehetőséget szakképző iskolai és technikumi rendszerben.
Fennállásunk talán legsikeresebb tanévét tudhatjuk magunk mögött, mely során megyénk
tanulói és az őket felkészítő oktatók kimagasló eredményeket értek el a legrangosabb
országos és nemzetközi megmérettetéseken.

A közismereti tantárgyak országos versenyei közül a Sárvári növendékei három országos
közismereti versenyen és egy sporteseményen is remekeltek.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája
történelem versenyt hirdetett középiskolások számára „Az Aranybullával kezdődött. Rendi
társadalom – rendi országgyűlések Magyarországon 1222-1848” címmel. 2021. december
10. és 2022. február 25. között három írásbeli fordulóra került sor, melyeket az április 9-i
döntő követett, ahol a Sárvári csapata a 8. helyen végzett.
A hagyományos Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny február 25-i országos
döntőjén az iskola egy végzős pincér tanulója a szakképzőiskolai kategóriában 8. helyezett
lett.
A Magyar Természetvédők Szövetsége „SzabaduLÁSS – Juss ki a fogyasztás rabságából!”
címmel hirdetett többfordulós környezeti nevelési vetélkedőt középiskolai tanulók számára,
2022. március 15. és június 3. között. Az országos döntőn, melyet a budapesti Füvészkertben
tartottak, az intézmény négytagú csapata 5. helyezést ért el.
A mezei futás Diákolimpia Országos Döntőjére április 6-án, a Gödöllői repülőtéren került
sor, melyen a Sárvári két atlétája ezüstérmet szerzett.
A Bornemissza tanulói két sikeres írásbeli fordulót követően a Szakmai Középiskolásokért
Kulturális Egyesület (SZAKE) versenysorozatának március 12-i országos döntőjében értek
el kimagasló eredményeket. A szakképző iskolások mezőnyében a „Magyarok Európában”
elnevezésű állampolgári versenyen a 4. helyet szerezték meg, az „Örökségünk ’48” történelmi
versenyen és a „Magyarország az én hazám” komplex honismereti versenyen viszont
aranyérmesek lettek.

Számos ágazatban hirdettek szakmai erőpróbát szakiskolai és technikumi tanulóknak.
A vendéglátás és gasztronómia területén a tanév első sikereit a Szent Lőrinc könyvelhette el.
Ősszel kapták a felkérést a Stílusos Vidéki értelmiség elnökségétől, hogy vegyenek részt egy
szakképző iskolásoknak szóló versenyen. Az első fordulóban egy gasztronómiai esszé és egy
termelői kutatási anyag kidolgozását kérték az indulóktól. Az októberi döntőre az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) került sor. Az ország hat legjobb
csapata azt a feladatot kapta, hogy készítsen nyolc főre kétfogásos menüt négy óra alatt. A
hattagú zsűri végül a Szent Lőrinc végzőseinek ítélte a bronzérmet.
Decemberben már Kisújszálláson a IX. Illéssy Gasztro Kupán tette próbára felkészültségét
és kreativitását egy tizedikes tanuló egy több mint 100 fős mezőnyben. A szakmai zsűri
diplomával és különdíjjal jutalmazta őt a "Gasztro Ki mit tud" élőmunkás
versenykategóriában.
A sikersorozatot a Sárvári folytatta idén áprilisban. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szolnokon
rendezte meg a XV. Pelikán Kupát, melyre tehetséges cukrász, szakács és pincér tanulók
jelentkezését várták. A rekordszámú versenyzővel zajló megmérettetésen az iskola vendégtéri
szaktechnikus tanulója bronzérmet, pincér tanulója pedig ezüstérmet szerzett.
Májusban Szlovákiában a „Fourfest-Euroakademik Gasztro 2022” elnevezésű nemzetközi
középiskolai gasztronómiai versenyen ugyancsak a Sárvári csapata remekelt. Pincér és
turisztikai technikus tanulóik elismerő oklevélben részesültek, szakács tanulójuk pedig
bronzérmet szerzett a neves megmérettetésen.

A Bornemissza növendékei három országos szakmai versenyen adtak számot kiváló
szaktantárgyi jártasságukról.
A MAVIR Zrt. tavasszal kétfordulós versenyt hirdetett a villamosipari szakképzésben tanulók
számára Mesterek Viadala elnevezéssel. A 150 induló csapat között az ország számos neves
intézménye képviseltette magát, ám az áprilisi Martonvásáron megrendezett döntőn már csak
a 11 legjobb vehetett részt. Kiélezett küzdelemben a 4. helyet szerezték meg a
Bornemisszások.
Az Autószerelők Országos Egyesülete és az X-Meditor Kft évek óta szervez Autótechnika
Országos Tanulmányi Versenyt azzal a céllal, hogy a leendő szakemberek kipróbálhassák
rátermettségüket potenciális munkáltatók előtt. A háromfordulós verseny első részében
elméleti szaktudásukról kellett számot adniuk online tesztlap kitöltésével. A középdöntőben
gyakorlati feladatokat kellett ellátni a régiónként kijelölt szakszervizben. A döntőre májusban
a Nemzetközi Automobil és Tuning Show keretein belül került sor. Itt a 41 induló csapat
közül már csak az 5 legjobb mérhette össze tudását elméleti, valamint elméletigényes
gyakorlati szervizfeladatokban. A Bornemissza csapata fantasztikus teljesítménnyel küzdötte
végig valamennyi fordulót, a döntőben pedig ezüstérmet szerezett.
A Young Car Mechanic egy műszaki középiskolák számára szervezett nemzetközi verseny,
melyre idén második alkalommal került sor. Céljai között szerepel a szakmai tudatosság
fejlesztése és a tapasztalatszerzés, de remek fóruma a fiatal tehetségek bemutatkozásának is.
Az első és második forduló elméleti és gyakorlati feladatmegoldásai után a győri döntőben

már csak az ország 6 legjobbja vehetett részt. Egy nap alatt összesen nyolc állomáson
mutathatták meg gyakorlati felkészültségüket. A rangos országos megmérettetésen
Bornemisszát képviselő tanuló 4. helyezést ért el.

Rendészet és közszolgálat ágazatban három intézményünk is derekasan helyt állt három
különböző országos bajnokságon. A legnagyobb sikert a Remenyik érte el.
2021 őszén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája országos Amatőr Katonai
Küzdősport Bajnokságot hirdetett. A többéves múlttal büszkélkedő honi rangadóra az
Szentendrén került sor. A versenyzők három versenyszámban és különböző korcsoportokban
mutathatták meg a katonai közelharcban szerzett jártasságukat. A diákok mezőnyében a
REZSI növendéke 1. helyezést ért el!
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ idén márciusban tartotta az Országos
Középiskolai Rendészeti Egyéni Versenyt, melyre közszolgálati és rendészeti szakágban
közel 500 fő regisztrált. A két előzetes írásbeli forduló után az utolsó erőpróba szakágak
szerint 4 helyszínen zajlott: az adyligeti és szegedi Rendőrképző Akadémián, valamint a
körmendi, és miskolci Rendvédelmi Technikumokban. A döntőbe jutott 37 versenyzőből az a
Kossuth Zsuzsanna az egyedüli Heves megyei intézmény volt. Növendékeik a 12.,a 16. és a
19. helyen végeztek ezen a rendkívül változatos és összetett versenyen.
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája országos honvédelmi vetélkedőt hirdetett a
Honvéd Kadét Programban részt vevő tanulók számára. A „150 éves az altisztképzés”
elnevezésű versenysorozatra 109 csapat nevezett, de a májusi döntőn csak a 20 legjobb
vehetett részt, köztük a József Attila. A budapesti Stefánia Palotában zajló megmérettetésen
elméleti és gyakorlati feladatokban egyaránt remekül helyt álltak.
Oktatás ágazatban intézményeink közül a Március 15. ért el kimagasló eredményt a
„Legyetek ti is pedagógiai innovátorok” elnevezésű Kárpát-medencei középiskolai
pedagógiai versenyen. A nívós három napos rendezvény a Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karán került megrendezésre ez év májusában. A pedagógia ágazatos tanulók
különdíjat kaptak, a kisgyermekgondozó szakosok 3. helyezést értek el.

Szépészet ágazatban a Szent Lőrinc végzős növendékei tettek kozmetikai szaktudásukról
tanúbizonyságot. Az Ilcsi idén tavasszal országos tanulmányi versenyt hirdetett végzős
kozmetikus hallgatóknak tapasztalatszerzés és kapcsolatrendszer bővítés céljából. Az írásbeli
elődöntőn anyagismeretről és szakismeretről kellett számot adni. A legjobban teljesítő
tanulóknak a márciusi döntőben egy gyakorlati vizsgát kellett teljesíteni, ahol kezelési tervet,
diagnosztizálást és masszázst kellett bemutatniuk hozott és sorsolt modellen egyaránt. A
Szent Lőrinces lányok a 6., a 7. és a 8. helyet is megszerezték.

Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyét (ÁSZÉV) az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
szervezi szakmai érettségi vizsga előtt álló tanulóknak. A három fordulóból álló rangos
próbatételsorozat ez év januárjában interaktív elődöntővel indult, amit márciusban írásbeli
döntővel követett. Az utolsó, szóbeli fordulóra április elején került sor. A döntőben
megállapított helyezésük szerint a tanulók felsőoktatási felvételi többletpontra jogosultak,
amennyiben az adott szakirányon folytatják tanulmányaikat.
A Március 15. diákjai közül hárman is kiváló eredménnyel szerepeltek – egyikük
Rendvédelmi ismeretekből a 35.helyen végzett, egy másik tanuló Vendéglátóipari
ismeretekből a 29. helyen, s ezzel együtt 25 többletpontra jogosult. A legnagyobb dicsőség
azonban kétségkívül azt a leányzót illeti, aki 2. helyezést ért el Pedagógiai ismeretek
tantárgyból, így 100 pontot kaphat a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A Suliszerviz Pedagógiai Intézet 2005 óta szervez a szakképzésben tanulóknak Országos
Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyt. Az idei tanévben Reál, Humán és
Közismereti Komplex tantárgycsoportban nevezhettek a három fordulóból álló
megmérettetésre. A hatvanperces írásbeli iskolai fordulóra februárban került sor. Ezt egy 90
perces regionális írásbeli követte márciusban, végül online szóbeli döntővel zárult április 23án. Iskoláink közül a Bornemissza reál, a Sárvári pedig humán tantárgykörből mérette meg
magát, melynek eredményeképp Molnár Dániel Bence (Bornemissza) matematikából a 2.
helyen, informatikából a 13. helyen, összesítettben a 6. helyen végzett, Bagyinszky Kitti
Adrienn cukrász (Sárvári) pedig 18. helyezést ért el.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immáron tizenötödik alkalommal – 2022. április 2527. között – szervezte meg a Szakma Sztár Fesztivál kereteiben az országos Szakma Kiváló
Tanulója Verseny döntőit.
Hatalmas érdeklődés mellett 86 szakma 22 szakmacsoportjában versengtek a fiatalok. Az
iskolai válogatókat követően januárban írásbeli területi előválogatón kellett számot adniuk
tudásukról a szakmai és vizsgakövetelmények szerint. Márciusban országos szóbeli és
gyakorlati válogatón estek át. Ha bármely résznél elérték a megszerezhető pontok 60%-át,
mentesülhettek adott vizsgatevékenységek alól. Ha egy tanuló valamennyi vizsgarész
esetében megszerzi a pontok legalább 60%-át, mentesül a komplex szakmai vizsga letétele
alól, és szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra is jogosult.
Hat intézményünk delegált végzősöket erre a nívós megmérettetésre, melynek írásbeli
fordulóján 20 tanulónk teljesítette sikeresen a követelményeket és szerzett vizsgamentességi
igazolást.
További nyolc tanuló jutott tovább az országos döntőbe, ahol a tanév legnagyobb szakmai
elismerését szerezték meg iskoláiknak. Öt intézményünk öt különböző szakmában állhatott a
dobogóra, és két szakmában a három legkiválóbb tanuló közül kettő is a Heves Megyei
Szakképzési Centrum növendéke volt!

Kovács Enikő (Sárvári Kálmán TSzIK; felkészítő oktatók: Bozsik Péter Attila, Németh Zoltán)
– pincér: 1. helyezés
Bozóki Attila (Bornemissza Gergely TSzIK; felkészítő oktatók: Murányi Richárd, Fülep
Norbert) – karosszérialakatos: 1. helyezés
Tóth Bence Bendegúz (Szent Lőrinc TSzI; felkészítő oktatók: Józsa Gábor, Prokaj Norbert) –
szakács: 3. helyezés
Szőrös Kevin (Március 15. TSzIK; felkészítő oktatók: Balassa Tamás, Szabados Gyula) –
festő, mázoló tapétázó: 1. helyezés
Petrus Szilárd (Bornemissza Gergely TSzIK; felkészítő oktatók: Magyar Viktória Veronika,
Sipos Tamás) – festő, mázoló tapétázó: 2. helyezés
Winkler Benjamin (Damjanich János TSzIK; felkészítő oktatók: Zsákai István, Fekete Róbert)
– burkoló: 2. helyezés
Sára Péter (Damjanich János TSzIK; felkészítő oktatók: Zsákai István, Fekete Róbert) –
burkoló: 3. helyezés

Az intézmények részletes beszámolóit az alábbi címeken tekinthetik meg:
http://bgeger.hu
http://szleger.hu
http://sarvarieger.hu
http://m15lorinci.hu

http://remenyikzs.hu
http://jaszk.hu
http://diszi.hu

