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– A Szakma Sztár egyre jobban hasonlít 
az európai és a világversenyekre, érde-
mes lenne további szakmákkal bővíteni 
– összegezte tapasztalatait Fábián Zol-
tán, a Szily Kálmán Műszaki Szakközép-
iskola és Szakiskola igazgatója.
  (6. oldal)

– A festőszakma ma már hiányszakmá-
nak számít, egyre kevesebben választ-
ják ezt a hivatást. Gondot jelent az is, 
hogy a szakiskolák nem elég nyitottak 
az együttműködésre – állapította meg 
Horváth József, a PPG Trilak Kft. Festő-
akadémiájának vezetője.  (3. oldal)

– A Szakma Sztár Fesztivál megrende-
zésével az egész ország nyert, hiszen 
kiderült, mennyi kimagasló tudású és te-
hetségű szakembert bocsát ki a jelenlegi 
szakképzési rendszer – mondta Odrobina 
László, az NGM helyettes államtitkára.
  (3. oldal)

Szakképzési különszám a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 

támogatásával készült, 
az NFA-KA-NGM 1/2015. számú 

pályázat keretében

A fi atal szakmunkások orszá-
gos versenyének döntőjének 
megnyitó ünnepségén  Parragh 
László, az MKIK elnöke hangsú-
lyozta: büszke arra, hogy az idén 
rekord számú szakmában mé-
rik össze tudásukat a fi atalok. 
Összesen mintegy 5200 diák je-
lentkezett a három szinten zaj-
ló versenyre, minden szakképe-
sítésben válogatókat rendeztek, 
amelyekben 451 versenyző vett 
részt. A válogatóból 214 diák ke-
rült be a szakmai versenyek or-
szágos döntőjébe 110 oktatási 
intézményből. 

A szakmai verseny egyre von-
zóbb, és nemcsak azért, mert leg-
jobbjai mentesülnek a szakmun-
kásvizsga alól, a sikeres szerep-
lés alapján megkapják a szak-
munkás bizonyítványt – hangsú-
lyozta. Felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy a szakmák között számos 
olyan akad, például az informa-
tikus és a mechatronikus, ame-
lyek elsajátítása felér a felső-
oktatási képzettséggel. Az idén 
négy új szakma került be a ka-
mara által megrendezett verse-
nyek közé, a CAD-CAM informa-
tikus, az informatikai rendszer-
gazda, az infokommunikációs 
hálózatépítő és üzemeltető, va-
lamint a szofverfejlesztő. Ezek 
is jól mutatják, hogy manapság 
versenyképes szakmát tanulni 
nagyon nagy kihívás mindenütt 
a világon. Nem véletlenül vá-
lasztottuk szlogenként azt, hogy 

„A jó szakma felér egy diplomá-
val!  – emelte ki –, hiszen azok, 
akik piacképes szakmát sajátíta-
nak el, bátran alapozhatják arra 
a megélhetésüket, a családalapí-
tást és egész egzisztenciájukat. 
Az MKIK elnöke bejelentette, 
hogy 2018-ban Budapest ad ott-
hont a szakmák európai verse-
nyének, a EuroSkills-nek, szin-
tén az MKIK és a területi kama-
rák szervezésében. Üdvözölte a                                                      
III. SkillsHungary  nemzeti dön-
tő, valamint a EuroSklills  Göte-
borg 2016-os és a WorldSkills 
Abu Dhabi 2017 válogatóver-
seny döntőseit, akik 14 verseny-
számban mérték össze tudásu-
kat. A svédországi EuroSkills 
2016-os kontinensviadalán indu-
ló magyar csapat minden tagjá-
val találkozhattak a fesztivál lá-
togatói. 

A rendezvényre a vidéki terü-
leti kamarák szervezésében ez-
úttal is több mint kilencezer pá-
lyaválasztás előtt álló diák érke-
zett, Budapestről pedig mintegy 
ötezren látogattak ki a Hungex-
po Vásárközpontba. 

 Cseresnyés Péter munkaerő-
piacért és képzésért felelős ál-
lamtitkár beszédében rámuta-
tott: a versenyen résztvevők szá-
ma is azt bizonyítja, hogy a duá-
lis képzés beváltja a hozzá fűzött 
reményeket. Szólt arról, hogy a 
versenyképes gazdaság megte-
remtésében nélkülözhetetlen 
szerepe van az alkalmazható és 
átváltható tudással rendelkező 
szakembereket, valamint a meg-
felelően képzett technikusokat 
a munkaerőpiacra bocsátó szak-
képzésnek. Ennél fogva a szak-
képzést és a nemzetgazdaságot 
közös érdekek vezérlik. A duális 
képzési struktúra a hatékony 
együttműködés kereteit teremti 
meg, amelyben a szakképzés bi-
zonyos feladatait a szakképző  
intézmények, a tanulók gyakor-
lati képzésének további, jelentő-
sebb részét pedig a gazdaság 
szereplői végzik. Az állami sza-
bályozás arra irányul, hogy a 
gazdálkodó szervezetek minél 
nagyobb részt vállaljanak a ta-
nulók gyakorlati képzéséből. A 
szakképzés 2011-ben elfogadott 
jogszabályi háttere megterem-
tette annak lehetőségét, hogy a 
duális szakképzés kiterjeszthe-
tővé váljon, valamint átalakítot-
ta, új alapokra helyezte a gyakor-
lati képzés támogatásának rend-
szerét is. A 2012-ben életbe lé-
pett változások arra irányultak, 
hogy a korábbi fi nanszírozási 
háttér nyújtotta lehetőségekhez 

viszonyítva növelje a nagyválla-
lati, valamint a kis- és középvál-
lalati szektor hajlandó ságát a 
duális képzésbe való bekapcso-
lódásra. Az intézkedések hatásá-
ra reálisan várható a tanulószer-
ződések számának emel  kedése, 
a kormány reményei szerint 
2018-ra a jelenlegi 50 ezerről 70 
ezerre emelkedik a képzésben 
résztvevők, és ezzel összhang-
ban nyolc ezerről 20 ezerre nő a 
gyakorlati képzésnek helyet adó 
gazdálkodó szervezetek száma. 
Hangsúlyozta, a szak kép  zési 
rendszer fi nanszírozásának ja-
vulása önmagában nem elegen-
dő ahhoz, hogy a gazdaságnak 
megfelelő létszámban álljon ren-
delkezésére jól képzett munka-
erő. Szükség van olyan tettre 
kész, nyitott, ambiciózus fi ata-
lokra, mint akik a szakmai ver-
senyek résztvevőiként büszkén 
megmutatják tudásukat. 

Közösek a nemzetgazdaság és a szakképzés érdekei

A jó szakma felér egy diplomával!

Osváth Sarolta

 Véleménye szerint a ren-
dezvény befolyásolja a pá-
lyaválasztás előtt álló fi ata-
lokat?

 – Feltétlenül. A Szakma Sztár 
Fesztivál létrehozásának alap-
gondolata az volt, hogy minél 
hatásosabban fel tudjuk kelteni 
a fi atalok érdeklődését a szak-
matanulás iránt és növeljük a 
szakképzés presztízsét. A ren-
dezvény az eltelt kilenc év alatt 
európai színvonalúvá vált, az 
idei versenyre rekord számú, 
5200 tanuló jelentkezett. 

– Hogy halad a kamarai pá-
lyaorientációs program? 

 – A 2012 végén életre hívott 
kamarai pályaorientációs há-
lózat beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. A közreműködő 
területi kamarák szakemberei 
különböző, pályaválasztást tá-
mogató programokkal, gyár- és 
üzemlátogatásokkal, szülői ér-
tekezletekkel, pályaorientáci-
ós rendezvényekkel, táborokkal 
segítik a szakmaválasztás előtt 
álló általános iskolai tanulókat. 
A területi kollégák éves szinten 
több mint 50 ezer diákhoz, szü-
lőhöz, pedagógushoz jutnak el, 
nagymértékben elősegítve a tu-
datos pályaválasztást. 

– Hallani olyan véleménye-
ket, hogy a szakoktatók fel-
készültsége nem mindig felel 

meg a mai követelmények-
nek, és gond van az alapkész-
ségek fejlesztésével is. 

 – A duális szakképzés kiala-
kítása hosszú folyamat és csak 
nemrég indult. Lényegében min-
denki egyetért azzal, amit a kor-
mány és a kamara közösen kép-
visel a duális képzés megvaló-
sításában, a részleteken termé-
szetesen van mit javítani. Valós 
probléma az elöregedett szakok-
tatói gárda és ezzel összefüggés-
ben az elavult tudás is. A kama-
ra rendszeresen indít programo-
kat a szakoktatók továbbképzé-
sére. A szakképzési törvény – a 
kamara kezdeményezésére – kö-
telezővé tette a tanulókkal fog-
lalkozó szakoktatók részére a 
mester minősítést. Tavaly mint-
egy hatezer új mesteroklevelet 
adtunk át, ez példátlanul nagy 
szám! Hatezer mester belépése 
az oktatásba jelentős szakmai 
színvonal emelkedést jelent. A  
szakmai képzésen túl a meste-
rek feladata például a készség-
fejlesztés és a vállalkozói isme-
retek oktatása is.  

– Néhány szponzor szerint 
sok szakiskolában szinte le-
beszélik a tanulókat arról, 
hogy a duális képzés kere-
tében vállalkozóknál sajá-
títsák el a szakmát és meg-
győzik arról, hogy inkább az 
iskolai tanműhelyekben ma-
radjanak a gyakorlati kép-
zésre. Mit szól ehhez a ka-
mara?  

 – Tudunk ilyen esetekről és 
a kamarai garanciavállalás in-
tézménye éppen ezért jött lét-
re. Vagyis nem az iskola, hanem 
a kamara dönti el, hogy a fi atal 
a tanműhelyben marad-e, vagy 
külső céghez megy gyakorlat-
ra. A kamara ugyanis gondos-
kodik arról, hogy megfelelő gya-
korlati képzőhelyet találjon, és 
csak akkor ad ki olyan igazo-
lást, hogy az iskolai tanműhely a 
megoldás, ha nem talál gyakor-
lati képzőhelyet a tanuló számá-
ra. Nagyobb gond, ha maga a ta-
nuló nem fogadja el a felajánlott 
gyakorlati képzőhelyet. Erre pe-
dig az a válasz, hogy aki a duális 
képzésbe jelentkezett, annak tu-
domásul kell vennie, hogy ezek 
a szabályok, de a jól felfogott ér-
deke is az, hogy megfelelő felté-
telek között sajátítsa el a gya-
korlati tudnivalókat, különben 
nem lesz hatékony és eredmé-
nyes a képzése. 

Losonczi Lívia

Évről-évre 15-20 százalékkal több tanuló jelentkezik a 
Szakma Sztár versenyre, amely egyre elismertebb az is-
kolák, a szponzorok, és a döntéshozók körében is. Bihall 
Tamás az MKIK oktatási és képzési alelnöke szerint a ren-
dezvény magas színvonalát a közvélemény érdeklődése is 
igazolja: idén 14 ezer látogató követte fi gyelemmel a szak-
mai vetélkedőket.

Bihall Tamás, az MKIK oktatási 
és képzési alelnöke

 Parragh László, az MKIK elnöke

Cseresnyés Péter munkaerőpiacért 
és képzésért felelős államtitkár

Negyven szakmában mérték össze tudásukat az ország 
legjobb szakmunkástanulói az idei Szakma Sztár Feszti-
vál keretében megrendezett  Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny és a Szakma Kiváló Tanulója verseny döntő-
jén Budapesten. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) által immár kilencedik alkalommal szervezett ren-
dezvényen a fi atalokat Parragh László, az MKIK elnöke 
és Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős 
államtitkár köszöntötte. Az idén a határon túlról, a Felvi-
dékről, a Vajdaságból és Kárpátaljáról ismét érkeztek ver-
senyzők, akik kilenc szakmában vettek részt a megméret-
tetésen.

Hatezer új mesterfokú szakoktató

Bihall Tamás: A kamara dönt 
a gyakorlati képzőhelyről

Berkes Gábor 
tehetségnagykövet

Az idei Szakma Sztár Fesztivál 
versenyének zsüri tagja Berkes 
Gábor, a világ egyik legjobb 
asztalosa, tehetségnagykövet 
volt. Karrierje a fi atalok számá-
ra példamutató, hiszen né-
hány éve még maga is ver-
senyzőként izgult a pontokért, 
majd kijutott és aranyérmet 
nyert Belgiumban a 2012-es 
Euro  Skills versenyen. 2015-ben 
megszerezte a szak   ma mes-
tere címet. A meg nyi tón el-
mondta, hogy a sikerei eléré-
sében sokat köszönhet Dan-
csó János mes  te rének, akinek 
a tanítása egész életében el 
fogja kísérni. A stílszerűen, fá-
ból készült csokornyakkendőt 
és fa óra    szíjat viselő fi atal szak-
em  ber jelenleg egy győri vál-
lalkozás vezetőjeként dol go-
zik, néhány év után pedig a 
saját lábára szeretne állni. Az idei Szakma Sztár Fesztivál megnyitója
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Széles László, a vállalat mun-
katársa szerint a kamarai rendez-
vény színvonalas szakmai ver-
seny volt és jó alkalmat teremtett 
arra, hogy megismerkedjenek az 
ifjú szakmunkásokkal. Az idén 
a fesztivál fő támogatójaként a 
kőműves-hidegburkoló szakmá-
ban induló diákok mestermun-
kájához technikai eszközöket és 
anyagokat adtak: falazó habar-
csot, vakolatot, homlokzati hő-
szigetelő rendszert, valamint hi-
degburkolat készítéséhez szük-
séges ragasztó anyagokat. A fesz-
tiválon bemutattak egy modern, 

átfolyó keverőt is, amelynél az 
eszköz közvetlenül csatlakozik a 
zsákkal, így megelőzhető a por-
képződés. – Ez a berendezés ma 
még ismeretlen az iskolákban – 
jegyezte meg Széles László.

 Mint elmondta, a szakiskolá-
kat is segítik, mivel az igényes 
szaktanárok nem nyugszanak be-
le, hogy az iskolák nem rendel-
keznek a legújabb technikákkal, 
és nem tudják a saját költségükre 
beszerezni a legújabb anyagokat. 
Általában ők keresnek meg ben-
nünket és eddig még mindig tud-
tunk segíteni anyagokkal, gépek-
kel. Jelenleg több budapesti és 
vidéki szakiskolával van közvet-
len kapcsolatunk. A diákoknak 
előadásokat is  tartunk és meg-

hívjuk őket szakmai bemutatók-
ra. Nekünk is érdekünk, hogy az 
új generáció használja a terméke-
inket.

A Baumit nagyvonalúan díjaz-
ta, 100 ezer, 75 ezer és 50 ezer fo-
rintos jutalomban részesítette a 
kőműves-hidegburkoló szakmá-
ban első három helyezést elért 
versenyzőket s az őket felkészítő 
tanárokat, a kategória többi ver-
senyzőjének pedig ajándékokkal 
köszönték meg a részvételt.

Azt gondoljuk, hogy az orszá-
gos döntőbe bejutott tanulók a 
szakma legjobbjai, megérdem-
lik, hogy ne csak erkölcsi elisme-
résben részesüljenek. Az idén is 
okos és ügyes versenyzőkkel ta-
lálkoztunk, és a tavalyihoz hason-
lóan az idén is szükségesnek tar-
tottuk, hogy megbecsülésünket 
ily módon is kifejezzük – hangsú-
lyozta Széles László.

Nagyvonalú főtámogató a Baumit

Díjazta a versenyzőket
A Baumit Kft. főtámogatóként immár másodszor vett részt 
a Szakma Sztár Fesztiválon. Az osztrák családi tulajdon-
ban lévő építőanyag gyártó cég profi ljába homlokzati hő-
szigetelő rendszerek, vakolatok és hidegburkolási rend-
szerek tartoznak.

D. L.
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 – Cégünk fi lozófi ája szerint 
fontos, hogy ne csak az építke-
zőknek, hanem az építészeknek 
és a szakmunkásoknak is min-
den segítséget megadjunk a te-
tőfedő anyagok kiválasztásá-
hoz és alkalmazásához. A szak-
ember szava sokat nyom a lat-
ban a tetőrendszer kiválasztá-
sakor, hiszen ők tudják, hogy a 
tetőszerkezet, a tető hajlásszöge 
és a léctávolság milyen tetőfe-
dő anyagot bír el. Másrészt ko-
rántsem mindegy a cég jó hír-
neve szempontjából, hogy szak-
szerű-e a kivitelezés. Ez az oka, 
hogy nem hagyunk ki egyetlen 

szakmai versenyt sem. A Szak-
ma Sztár igazi kihívás a legjob-
baknak, akikkel jövőre már a 
megrendelőink között találkoz-
hatunk. Számunkra a verseny 
nagyon értékes lehetőség a kap-
csolatfelvételre az iskolából ki-
kerülő szakmunkásokkal.  

 – Idén mivel támogatták a 
versenyt?

 – Elsősorban cserepekkel. Ná-
lunk régi hagyomány, hogy a fel-
növekvő szakembergárdát ellát-
juk, megismertetjük a modern 
anyagokkal. Ezért nemcsak a te-
tőfedők, hanem az ácsok tovább-
képzésében is közreműködünk. 

 – Szponzorálják a szakok-
tatási intézményeket is?

 – Számos iskolát szponzorá-
lunk, támogatjuk a veszprémi 

és a budapesti szakiskolát és az 
egyéb ács és tetőfedő szakiskolá-
kat is. Ellátjuk őket a képzéshez 
szükséges anyagokkal, főként 
cseréppel, de az általunk forgal-
mazott síkpalával is, sőt szerszá-
mokat és munkaruhát is adunk, 
emellett a tanulóknak gyárláto-
gatásokat is szervezünk. Termé-
szetes  számunkra, hogy felelős-
séget érzünk a tetőfedő szakma 
iránt, ezért felnőtt továbbképzé-
seket tartunk, kapcsolatban va-
gyunk a hazai tetőfedő szövetsé-
gekkel és a szakkönyvek megírá-
sában is részt veszünk.

 – A Creaton milyennek 
tartja a duális rendszerben 
az ács és tetőfedő képzés 
színvonalát?

 – A duális képzés bevezeté-
se kétségtelenül előrelépésnek 
tekinthető. De azt, hogy az ács-
képzés után ma már csak egy/
két éves képzésben részesülnek 
a tetőfedők, nagyon kevésnek 
tartjuk. Emiatt sokat romlott a 
szakmai színvonal. Hogyan is 
lehetne egy év alatt elsajátítani 
azt, amire korábban három éves 
képzést írtak elő?

CREATON Hungary Kft.

Amit a tető elbír – ácsok a döntőben

Dalia László

A CREATON Hungary Kft. két cserépgyárával az építő-
ipar meghatározó szereplője és hat éve a Szakma Sztár 
Fesztivál főtámogatója. A belga tulajdonú cég szakértői 
az idén a versenyfeladatok kidolgozásában is részt vet-
tek, a döntő versenyzői pedig a cég által rendelkezésre 
bocsátott tetőrendszeren mutathatták be tudásukat. Fe-
renczy Andrást, a cég képviselőjét arról kérdeztük, miért 
tartják fontosnak a leendő szakmunkások versenyének 
támogatását?

A Knauf Insulation Kft. a 
Knauf Csoport tagjaként ma 
a világ egyik legnagyobb szi-
getelésgyártója. Termékei az 
ipari épületektől a családi há-
zakig, a magasépítéstől a zaj-
védő falakig, nagyon széles 
körben alkalmazhatóak. Így 
használatukkal nemcsak a kő-
műveseknek, az ácsoknak kell 

tisztában lenniük, hanem a 
gépésztechnikusoknak, vagy 
a vegyipari szakembereknek 
is. Kanyuk László úgy látta, 
hogy a verseny résztvevőinek 
nem jelentett gondot ezeknek 
az anyagoknak a használata, 
a feladatokat minőségben és 
időben egyaránt kiválóan tel-
jesítették. Feltehetően azok a 
fi atalok is hallottak már a cég 
termékeiről, akik nem ilyen 
magas szinten művelik még a 
szakmát, hiszen a környezet-

tudatos, energiatakarékos épí-
tési mód ma igen népszerű té-
ma – emelte ki a marketingve-
zető.  

A Knauf Insulation minden 
alkalmat megragad, hogy új-
donságait minél szélesebb kör-
ben bemutassa. A Szakma Sztár 
versenyzőivel igyekszik fenn-
tartani a kapcsolatot  és min-
den segítséget megad nekik a 
munkájukhoz. A cég, az MKIK 
közvetítésével minden megyé-
be oktatási anyagokat küld az 
iskoláknak. A már végzett – el-
sősorban homlokzatépítéssel 
foglalkozó – szakembereknek 
képzéseket szervez. Ezen kívül 
termékmintákat és ismertető 
anyagokat juttatnak el a szak-
mai konferenciákra, vagy mun-
katársaik előadóként ismerte-
tik meg termékújdonságaikat a 
közönséggel.

Knauf Insulation Kft.

A szigetelés több szakmát érint

(losonczi)

A magas fűtési költségek ellenére a magyar családok 79 
százaléka nem, vagy nem megfelelően szigetelt otthon-
ban lakik, és mindössze 21 százalékuk otthona szigetelt 
teljes körűen – derült ki a Knauf Insulation Kft. felméré-
séből. Biztató, hogy az idei szakmunkás versenyeken azt 
tapasztaltuk, a jövő szakemberei tudnak ezen változtat-
ni, mert jól ismerik a megnövekedett energiahatékonysá-
gi szigetelőanyagok használatát – mondta el lapunknak 
Kanyuk László, a cég marketing vezetője.

A cég munkatársai idén még 
előadást is tartottak a fesztivál 
látogatóinak, olyan témákat ösz-
szegyűjtve, amelyek vonzóak le-
hetnek a pályaválasztás előtt ál-
lóknak. A SPAR Magyarország a 
médiában is újszerűen, saját kol-
légákkal reklámozva próbálja 
megszerettetni a szakmát. Az is-
kolákban rendszeresen tartanak 
toborzó programokat, hogy nép-
szerűsítsék a kereskedést. Mind-
ezek ellenére egyre nagyobb 
gondot jelent az utánpótlás.

Az élelmiszerkereskedelem-
ben különösen lényeges szem-
pont, hogy a vásárlók szakkép-
zett eladótól tudjanak a kérdé-
seikre választ kapni – mond-
ta Tálos Szilvia. Egyre több az 
élelmiszerallergiás, sokan for-

dulnak a reformtáplálkozás fe-
lé, számukra fontos, hogy felké-
szült, tájékozott eladókkal talál-
kozzanak.  

Az oktatásvezető úgy látja, 
hogy a mai fi atalok számára nem 
elég „trendi” a kereskedelemben 
dolgozni. A teljes hazai kereske-
delmi szektorban magas a fl uk-
tuáció és jelentős a munkaerő-
hiány is. A legerőteljesebben a 
nyugati országrészben tapasztal-
ható és a főként a szakeladókra 
jellemző. A SPAR-nak ebből fa-
kadóan az idén jóval kevesebb 
tanulója van, mint a korábbi 
években volt. A cég számára az 
is gond, hogy csökken az OKJ-s 
képzésben részt vevő boltveze-
tők és eladók száma is. Az utóbbi 
években ugyanis jelentősen meg-
növelték az OKJ-s felnőttképzé-
sek óraszámát, amit kevesebben 
tudnak vállalni. A SPAR Magyar-
ország ebben az évben is felmé-

rést készít a végzősök további 
terveiről. Az önkéntes válaszok-
ból arra szeretnének választ kap-
ni, hogy miért választották ezt a 
szakmát, hányan akarnak a pá-
lyán maradni, illetve tovább ta-
nulni. Tálos Szilvia szerint a cég 
mindent megtesz a fi atalok meg-
tartásáért, nagyon jó és korszerű 
munkakörülményeket biztosít.

SPAR Magyarország

Nem „trendi” a kereskedő szakma?
A SPAR Magyarország egyre fontosabbnak tartja a Szak-
ma Sztár Fesztivál versenyeit, amely kiváló lehetőség arra, 
hogy felkeltse a fi atalok érdeklődését a kereskedői szakma 
iránt. Tálos Szilvia oktatásvezetővel arról beszélgettünk, 
mi az oka annak, hogy komoly gondok vannak az utánpót-
lással, hiányzik a szakképzett munkaerő.

Losonczi Lívia

Tálos Szilvia, a SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft. személyzetfej-
lesztési vezetője

 – Miért döntöttek a szpon-
zorálás mellett?

 – 2014 óta egyike vagyunk a 
magyar kormány stratégiai part-
nereinek, s az együttműködési 
megállapodásban egyik legfon-
tosabb vállalásunk az utánpót-
lásképzés kiemelt kezelése. A 
vállalásunknak próbálunk min-
den szinten a szakiskolai, az 
egyetemi és főiskolai képzések 
támogatásában egyaránt eleget 
tenni.

 – Milyen szakmákat támo-
gatnak? 

 – Általánosságban az építő-
ipart, amelyhez elég sok szakma 
tartozik. A gyerekek érdeklőd-
nek is ezek után, de sajnos él-
nek a régi beidegződések.  Nem 
vitás, ezek nem könnyű fi zi-
kai munkák, minden építőipari 
szakma valódi kétkezi munkát 
jelent. Viszont szinte mindegyik 
hiányszakmának számít ma Ma-

gyarországon és tény, hogy sok-
kal jobban és biztonságosabban 
meg lehet ezekből élni, mint 
számos diplomás szakmából. 

 – Milyen egyéb formában 
nyújtanak támogatást? Mit 
tesznek még a szakképzé-
sért? 

 – Rendszeresen tartunk gya-
korlati és elméleti képzéseket, 
bemutatókat szakiskolákban 
és szakközépiskolákban. Uta-
zó szakembereink járják az or-
szágot, és Nyíregyházától kezd-
ve Pécsig, Győrig és Budapes-
tig igyekszünk mindenhová el-
jutni, ahol megvan a nyitottság 
a középiskolák vezetői részé-
ről. Építőanyagokat viszünk a 
különböző építőipari képzések-
hez, hogy a gyerekek megismer-
jék, és tudjanak majd dolgozni 
a korszerű anyagokkal. Nagyon 
széles a termékpaletta, de a tég-
lától a betoncserepekig min-
den rendelkezésre áll, ami egy 
szerkezetkész épülethez szük-
séges. Sokszor fogadunk diáko-
kat gyárlátogatásokra is. Kilenc 

üzemünk van szerte az ország-
ban, ahol különböző terméke-
ket gyártunk, és ahol az érdek-
lődők gyakorlati betekintést 
nyerhetnek a termelő folyama-
tokba. 

 – Mi a véleménye a ver-
senyről?

 – Most először támogattuk a 
rendezvényt, és nagyon jók a ta-
pasztalataink.  A versenyek na-
gyon jó lehetőséget kínálnak ar-
ra, hogy még időben, a pályavá-
lasztás előtt a szakmatanulás 
irányába tudjuk terelni a diákok 
érdeklődését. 

Leier Hungária Kft.

Mindent támogatnak, ami építőipar

L. L.

A látottak alapján a jövőben még nagyobb lelkesedéssel tá-
mogatjuk majd a Szakma Sztár Fesztivált – hangsúlyozta 
Ekker Eszter, a szponzorok között idén először részt ve-
vő Leier Hungária Kft. PR-marketingvezetője. A cégcsoport 
munkatársai az építőipari szakma utánpótlása érdekében 
járják az ország szakiskoláit, hogy az újdonságokról, a 
termékek használatáról első kézből adjanak tájékoztatást 
a leendő szakembereknek.

Ekker Eszter, a Leier Hungária Kft. 
PR-marketingvezetője

A nemzeti közműszolgáltatási 
rendszer részeként működő FŐ-
GÁZ a kezdetektől támogatja a 
Szakma Sztár Fesztivált. Az idei 
évben a társaság a gázszerelő 
szakma főszponzora volt. Konk-
rétan ez azt jelenti, hogy a FŐ-
GÁZ biztosította az épületgépész 
versenyhez szükséges anyago-
kat és eszközöket, többek kö-
zött a rézcsöveket, csatlakozó-
kat és  gázmérőket. Ezen kívül a 
társaság kollégái előadást tartot-

tak a résztvevők számára a cég-
csoportról és a szakmával kap-
csolatos fontosabb tudnivalók-
ról. Természetesen részt vettek 
a feladatok kidolgozásában is. A 
vizsgabizottságban egy kollégá-
juk képviselte a FŐGÁZ Csopor-
tot. Támogatnak szakiskolákat 
is Budapesten, ez része humán-
erőforrás stratégiájuknak. A FŐ-
GÁZ Csoport jelenleg két buda-
pesti iskolával törekszik szoros 
kapcsolat kialakítására. Szak-
mailag is támogtni kívánják a di-
ákokat, hiszen céljuk, hogy kü-
lönös fi gyelmet fordítsanak az 
utánpótlás-nevelésre.

(dalia)

A gázszerelők főszponzora

A Főgáznak fontos 
az utánpótlás-nevelés
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Ezt a gondolatot folytatva 
Odrobina László, az NGM szak-
képzésért és felnőttképzésért fe-
lelős helyettes államtitkára azt 
hangsúlyozta, hogy a Szakma 
Sztár Fesztivál megrendezésével 
az egész ország nyert, hiszen ki-
derült, mennyi kimagasló tudású 
és tehetségű szakembert bocsát 
ki a jelenlegi szakképzési rend-
szer.  A szakképzéssel nemcsak 
azt tudjuk garantálni, hogy meg-
bízható hátországot teremtünk 
a magyar gazdaságnak, hanem 
a folyamatos megújulást is. A 
hazai szakképzés nem szakbar-
bárokat kíván képezni, hanem 
olyan mestereket, akik nyitottak 
a világra. Aki a verseny két nap-
ja alatt végignézte a standokat, 
meggyőződhetett róla, hogy a fi -
atalok a szakmák legmagasabb 
technikai színvonalát képviselve 
dolgoztak és alkottak. A további 
sikerek és a széles értelemben 
vett gazdagodás kulcsa, hogy az 
életben is hasonló ambícióval és 
szenvedéllyel végezzék a munká-
jukat és soha ne hagyják el az új-
ra, a mindig jobbra törekvés út-

ját. A kamara és a kormányzat 
közös erővel egy olyan szakkép-
zési rendszer kialakításán dol-
gozik, amelyben mindenki nyer-
tes lesz. Ennek egyik fontos lé-
pése volt a szakképzési centru-
mok létrejötte, amelyek kereté-
ben a szakiskolák működnek, 
teret nyitva az új ötleteknek. A 
helyettes államtitkár példaként 
utalt a legutóbbi Szakmák éjsza-
kája című rendezvényre, amely 
hatalmas sikert aratott, hiszen 
négy óra alatt több mint negy-
venezer látogatója volt. Mindez 
azt igazolja – emelte ki –, hogy 
a szakmák kezdik visszaszerez-
ni régi presztízsüket. Ezt szolgál-
ja a következő, szeptemberben 
életbe lépő intézkedés is, amely-
lyel új iskolatípusokat hozunk 
létre. Szakközépiskolák és szak-
gimnáziumok indulnak a koráb-
bi szakiskolák és szakközépis-
kolák helyett, azzal a céllal, hogy 
a fi atalok az OKJ-s szakmunkás 
bizonyítvány után gyorsan felké-
szülhessenek az érettségire, il-
letve az érettségivel együtt szak-
mát is szerezzenek. Bejelentette 
azt is, hogy szintén szeptember-
től a szakképzési centrumokban 
a végzett, 18 éven felüli, fi atal 
szakemberek ingyenesen tanul-

hatnak nyelveket és informati-
kai ismereteket szerezhetnek. 

A köszöntő után az ünnepélyes 
eredményhirdetés, majd a Szak-
ma Kiváló Tanulója (SZKTV) és 
az Országos Szak mai Tanulmá-
nyi Verseny (OSZTV) díjainak 
átadása következett. Az arany, 
ezüst és bronz érmeket szakmán-
ként az első három helyezettnek 
Odrobina László helyettes állam-
titkár, Bihall Tamás, az MKIK al-
elnöke és Raby József,  az MKIK 
kézműves elnöke adta át.  

A záróünnepség a Fővárosi 
Nagycirkusz rövid bemutatójá-
val és szórakoztató műsorral ért 
véget.

Folytatódik a szakképzés átalakítása

Újra nő a szakmák presztízse

Munkatársunktól

Sikeresnek értékelte a Szakma Sztár Fesztivált Parragh 
László, az MKIK elnöke a szerdai záróünnepségen és gra-
tulált a győztes versenyzőknek. Kiemelte, hogy tulajdon-
képpen majdnem mindenki nyert, hiszen a negyven szak-
mában lezajlott verseny 214 résztvevőjéből 178-an (84 szá-
zalék) szakmunkásként térhetnek haza, mivel elérték azt a 
szintet, ami mentesítést ad a szakmunkás záróvizsga alól!

 –  Tavaly óta nőtt az építke-
zési kedv. Érződik-e ez a fes-
tőszakmát választó tanulók 
számának növekedésében? 

 – Sajnos elég alacsony a festő-
szakmákba jelentkezők száma, 
tavaly 12 megyében volt hiány 
festő szakipari tanulókból. Eb-
ben a tanévben tovább csökkent 
a jelentkezők száma. Gyakorlati-
lag ma már hiányszakmának szá-
mít, remélhetőleg ez a minősítés 
a vele járó ösztöndíjjal, megnö-
veli majd a szakmát választók 
számát.

 – Ennek ellenére önök évek 
óta lelkes támogatói a szak-
munkástanulók  versenyének… 

 – Sőt, nemcsak a Szakma 
Sztárt, hanem a vele párhuzamo-
san az MKIK-val együttműködés-
ben megrendezett Euro Skills-
WordSkills versenyeket is szpon-
zoráljuk. A TRILAK piacvezető a 

hazai festékgyártásban, nagyon 
sokféle tevékenységgel foglalko-
zunk, éppen ezért küldetésünk-
nek tekintjük a hazai szakképzés 
és a végfelhasználói piac gondo-
zását. A versenyeket anyagokkal 
támogatjuk. Ez hosszú távú be-
fektetés, amelynek révén a verse-
nyen résztvevő fi atal szakembe-
rek megismerkednek a legújabb, 
legkorszerűbb termékekkel, ame-
lyeket a munkájuk során majd 
használnak. A helyszíni bemuta-
tókkal pedig igyekszünk kedvet 
csinálni ahhoz, hogy a fi atalok ezt 
a szakmát válasszák, vagy eset-
leg második szakmaként tanul-
ják meg.

 –  Talán azért is csökken a 
festőtanulók száma, mert egy-
re többen fognak bele házilag 
a festésbe, lakásdíszítésbe. 

 – Valóban sok a barkácsoló, 
akik sokallják a munkadíjat, való-
színűleg ez is befolyásolja a fi ata-
lokat, de szerintem inkább a ne-
héz fi zikai munka miatt választják 
kevesebben ezt a szakmát. Nem 

divat ma az építőipari ágazatok-
ban dolgozni. 

 – A versenyzők vajon a szak-
mában maradnak-e?

 – Az előzőző versenyzőnk, aki 
kétszer is részt vett hazai illetve 
európai versenyen, már elhagyta 
a szakmát. Tehát nemcsak a ta-
nulók csökkenő száma, hanem a 
gyakori pályaelhagyás is gondot 
jelent az utánpótlásban.

PPG Trilak Kft. Festőakadémia

Egyre kevesebb a festő tanuló

Losonczi Lívia

A festőszakma ma már hiányszakmának számít, egyre 
kevesebben választják ezt a hivatást – állapította meg 
Horváth József, a PPG Trilak Kft. Festőakadémiájának 
vezetője, aki szerint az is gondot jelent, hogy a szakisko-
lák nem elég nyitottak az együttműködésre.

Horváth József, a PPG Trilak Kft. 
Festőakadémiájának vezetője

Odrobina László, az NGM 
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkára

 – Hogy tetszett az idei ver-
seny?

 – Nagyon pozitívak a benyomá-
saim. A tanárokkal és a verseny-
felelősökkel is beszéltem, akik 
megerősítették a saját tapasz ta-
latomat: a diákok minőségi mun-
kát végeztek. Emellett öntudato-
sak, magabiztosak, látszik rajtuk, 
hogy tudják, jó szakmájuk lesz, 
amiből meg is élnek majd. Már ta-
valy is elégedettek voltunk a lá-
tottakkal, így amikor a kamará-
tól megkerestek, hogy jönnénk-e 
idén is a szerszámainkkal, rögtön 
igent mondtunk. 

 – Jövőre is itt lesznek?
 – Természetesen, hiszen látjuk 

a fejlődést. Végigkísértem az asz-
talosok versenyét, róluk a szak-
mai zsűri is elismerte, hogy ma-
gasabb színvonalon teljesítettek, 
mint a tavalyiak.

 – Közvetlenül is támogat-
nak szakiskolákat, vagy csak 
a szakmai versenyeket szpon-
zorálják? 

 – Nagykereskedők vagyunk, 
tehát iskolákat közvetlenül nem 
támogatunk. Viszont a partnere-
ink szakképző- és szakközépisko-
láknak is adnak el gépeket, szer-
számokat, s ilyen esetben, mi is 
szívesen felajánlunk kedvezmé-
nyeket, miután érdekünk, hogy 
jó szakemberek kerüljenek ki az 
iskolákból.

 – Szakmai bemutatókat tar-
tanak a jövendő szakmunká-
soknak?

 – Volt már rá példa, s a marke-
tingnek ezt a módszerét szeret-
nénk jobban felfuttatni. A ver-
seny ideje alatt a standunkon az 
egyik kollégám gyűjtötte a kon-
taktokat, sok szaktanárral be-
szélt, s úgy tűnik, az iskolák szí-
vesen vennék, ha szakmai be-
mutatókat szerveznénk. Rajtunk 
nem fog múlni.

Makita Kft. 

Látjuk a fejlődést
A Szakma Sztár Fesztiválra már a múlt évben is a 
Makita Kft. biztosította az elektromos kézi szerszámo-
kat, s az idén is szívesen csatlakozott a támogatók közé. 
Gépeit használták az asztalosok, az ácsok, a kőműve-
sek, a villanyszerelők és az asztalos technikusok. Szögi 
Tibort, a Makita képviselőjét kérdeztük.

(dalia)

Szögi Tibor, a Makita képviselője

 – Mi az oka, hogy olyan ke-
vés szakiskolai tanuló vesz 
részt a tehetségfejlesztő 
prog ramokban?

 – Azt tapasztalom, hogy ezen 
a téren nincs elég önbizalma 
sem az iskoláknak, sem a diá-
koknak. Sokszor a pedagógusok 
sem gondolják, hogy alkalma-
sak erre a diákjaik, így gyakran 
a fi atalokhoz el sem jut az infor-
máció a Nemzeti Tehetség Prog-
ram és a Matehetsz felhívásairól.  
Sok intézményben úgy gondol-
ják, hogy elég, ha a diákok tisz-
tességesen elsajátítják a mes-
terséget, de ez ma már kevés. 
Fontos persze, hogy a fi atalok 
a szakiskolákban megismerjék 
a megfelelő szakmai megoldá-
sokat, jó eszközökkel tudjanak 
dolgozni, de a hosszútávú sike-
resség érdekében szükség van 
a készségek fejlesztésére is. Eh-
hez a diákok a programjainkban 
egyéni és csoportos képzéseket, 
mentori segítséget kapnak. 

 – Tapasztalataik szerint 
milyen készségek fejlesztésé-
re lenne szükség? 

 – A legfontosabbak között 

van a kommunikációs és együtt-
működési készségfejlesztés, to-
vábbá az önismeret és ennek ré-
szeként az önbizalom növelés, 
a konfl iktus- és stressz-kezelés. 
Külön kiemelném a kreativitás-
fejlesztés szükségességét, való-
jában egy-egy szakmában csak 
ezzel lehet kiváló eredményeket 
elérni. Fontosnak tartjuk az arra 
érdemes diákok hazai és külföl-
di mobilitásának támogatását és 
ösztöndíjak biztosítását is.

 – Van erre elegendő számú 
pedagógus?

 – A szakképzésben sok kivá-
ló pedagógus és oktató dolgozik. 
Azt gondolom, hogy az oktatók-
nak a tehetséggondozás, a sike-
res módszertanú foglalkozások 
megtartása, a saját tanítvány si-
kere hatalmas élményt jelent. A 
pedagógusok és oktatók számá-
ra a tehetséggondozás (vagy az 
ezt támogató programokban va-
ló részvétel) nem egy külön vál-
lalás, hanem az oktatási folya-
mat természetes része. Ugyanak-
kor folyamatosan be kell fogad-
niuk az új ismereteket, módszer-
tanokat is, mert a munkaerőpiac 
is változik: szükség lenne tehát 
olyan projektekre, amelyek ke-
retében a pedagógusok tovább 
képezhetik magukat. Fontos, 
hogy a felsőoktatásba, a tanár-
képzésbe is beépüljenek azok az 
új pszichológiai, pedagógiai is-
meretek, amelyeket aztán az is-
kolában alkalmazni lehet

 – Léteznek-e projektek a 
szak oktatók továbbképzé-
sére?  

 – Elég kicsi a kínálat. Ezért ja-
vasoltuk Varga Mihály miniszter 
úrnak, hogy 2020-ig széles kör-
ben indítsunk be szakoktatói és 
nevelőtestületi továbbképzése-
ket. Emellett egy kiemelt projekt 
keretében meg lehetne valósíta-
ni a tehetséges diákok számá-
ra szükséges speciális fejleszté-
seket is. Ehhez megvan a szük-
séges hazai szakképzési bázis, 
valamint a Matehetsz jelentős, 
nemzetközi szinten elismert te-
hetségfejlesztői tapasztalata.

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) 

Készségfejlesztés a szakképzésben is
A szakképző intézmények számára külön tehetségsegí-
tő programok létrehozására tett javaslatot a közelmúlt-
ban a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
(Matehetsz). Bajor Péter ügyvezető elnök szerint ugyan-
is a jelenleg futó projektekben alig jelennek meg szakmun-
kástanulók, holott – mint a Szakma Sztár is bizonyítja – 
közöttük nagyon sok az egészen kiváló képességű fi atal, 
akik speciális támogatást igényelnek.

L. L.

Bajor Péter, a Matehetsz 
ügyvezető elnöke

Szóráth Tamás, a hazai koz-
metikai és szépségápolási pia-
con talán az egyik legszélesebb 
termékportfólióval rendelke-
ző cég tulajdonosa állandó tá-
mogatója a szakmát tanuló fi -
atalok versenyének. Kezdettől 
fogva arra törekszik, hogy ma-
ximális igényeket kielégítő ter-
mék- és szolgáltatásportfóliót 
biztosítson a kozmetikusok 
számára. 

Számunkra ugyancsak termé-
szetes és fontos az, hogy a ver-
senyzők is érezzék: küzdelmük-
ben és munkájukban folyamato-
san számíthatnak az Alveolára. 
A kétnapos versenyen cégünk 
biztosította részükre a szüksé-
ges eszközöket és az anyagokat, 

s végig szurkoltunk értük – je-
gyezte meg Valiskó Mária.

Az Alveola 21 éve van jelen a 
magyar piacon. A vállalkozást 
alapító család komoly múlt-
tal rendelkezik a szépségápo-
lás területén, a cég tevékenysé-
gében tudatosan ötvözik a ha-
gyományt és a tudást. Ennek 
köszönhető, hogy a vállalkozás 
a hazai pro fesszionális kozme-
tikai piac egyik legnagyobb és 
legmeghatá ro zóbb szereplője 
lett, amely világcégek sorával 
alakított ki partnerkapcsolatot 
az elmúlt két évtizedben.

A szakképzésből is kiveszik 
részüket. 

Folyamatosan oktatjuk a már 
dolgozó kozmetikusokat is, sa-
ját stúdiónkban rendszeresen 
tartunk számukra továbbképzé-
seket. A felnőtt oktatás is egy-
re fontosabb része a tevékeny-

ségüknek – közölte az Alveola 
képviselője. Szépségakadémiá-
jukra meghívásos alapon juthat-
nak be a kozmetikusok, akik így 
megfelelő környezetben kipró-
bálhatják azokat az anyagokat, 
eszközöket és szolgáltatásokat, 
amelyeket a cég kínál számukra.

K.M.

Azért támogatjuk a kozmetikusok versenyét, mert hiszünk 
abban, hogy akik ebben a különleges szakmában kiválóak 
lesznek, azok biztos, hogy egy-egy ilyen alkalommal mu-
tatják meg először a tehetségüket – mondta Valiskó Mária, 
az Alveola Kft. kapcsolattartója és szakoktatója.

Alveola Kft.

Vállalkozás a szépség szolgálatában

Valiskó Mária, az Alveola Kft.  
szakoktatója
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A Szily Kálmán Műszaki Szak-
középiskola, Szakiskola és Kol-
légium diákjai minden évben jól 
szerepelnek a Szakma Sztár Fesz-
tiválon, így aligha érhetett bár-
kit meglepetés, hogy az épület-
gépész technikusoknál győztes 
Búzás Ádám is ebből az iskolából 
érkezett. 

Véleménye szerint egyik fel-
adat sem volt könnyű, ráadásul 
nagyon szoros volt a verseny. 
Szerencsére ezt menetközben 
nem érzékelte, hiszen nem tudta, 
hogy állnak a többiek.

Fűtési rendszert kellet összeál-
lítanunk és összeszerelnünk, ami 
elég sok részfeladatból állt – szá-
molt be a döntőről Búzás Ádám. 
– Kicsit féltem a szereléstől, nagyon izgultam, hogy ne hibázzak, és 
minden jól sikerüljön. Szerencsére nem volt baj, ami annak is kö-
szönhető, hogy a középdöntő után minden munkafázist átvettünk 
Tóth Attilával, a felkészítő tanárommal. A gyakorlás, a felkészülés 
három-négy hétig is eltartott, de megérte, mert a döntőben nem ért 
meglepetés.

Az aranyérmes épületgépész technikus lapunknak elmondta: 
szeretne továbbtanulni, három egyetemre, a Budapesti Műszaki, az 
Óbudai és a gödöllői Szent István Egyetemre is beadta jelentkezé-
sét gépész szakra. 

Nagyon boldog lenne, ha közülük bármelyikre bejutna, de ha 
mégse sikerül, akkor dolgozni fog, és mellette megtanul egy má-
sik szakmát is. 

Az sincs kizárva, hogy külföldön próbálja ki magát. Egyelőre nyi-
tott minden lehetőségre, de biztos, ami biztos,  németül és angolul 
is tanul. Elárulta, hogy a győzelmét családi körben ünnepelik majd 
meg az eredményhirdetést követően, de a sok izgalom után addig 
is rendelt egy pizzát.

Aranyérmes épületgépész technikus

Búzás Ádám 
egyetemre készül

Búzás Ádám

(dalia)

Az épület- és szerkezetlakato-
sok versenyében Farkas Máté 
Márton, a gödi Piarista Szakkép-
ző Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um diákja szerezte meg az arany-
érmet. Iskoláját sokan nem is is-
merik, pedig jól felszerelt tanmű-
hellyel rendelkezik, ahol a tanu-
lók csúcstechnológiájú fronius 
hegesztő berendezésekkel ké-
szítenek szerkezetlakatos mun-
kákat, többek között rácsos tar-
tókat, ajtókat, kerítéseket, lép-
csőket és korlátokat. így Farkas 
Máté Mártonnak nem okozott kü-
lönösebb fejfájást, hogy a döntő-
ben aranyéremre érdemes minő-
ségben elkészítsen egy kőműves 
bakot. Bár még nem készített ilyet a gödi tanműhelyben, az eleme-
ket jól ismerte, az összeállítás pedig simán ment.

Még nem fogtam fel, hogy nyertem… –  mondta rögtön a győze-
lem után Máté. A verseny előtt több hétig készültem a gyakorlati és 
elméleti feladatokra. Mesteremmel, Heisz Gyulával főleg arra kon-
centráltunk, amiről úgy gondoltuk, el lehet úszni vele – mesélte. – A 
darabolás és az összeállítás jól ment, viszont a hegesztés a legfonto-
sabb, ha nem szépen sikerül, akkor nem végezhetek az élen. Így azt 
gyakoroltuk. A mesternek természetesen igaza volt. Most mi követ-
kezik? Előbb leérettségizem, aztán dolgozni fogok.

Mivel az édesapja szintén szerkezetlakatos, szóba került már, 
hogy talán együtt is vállalkozhatnának. Titkos vágya, hogy ez meg-
valósuljon.

Aranyérmes épület- és szerkezetlakatos

Családi cégről álmodik

Farkas Máté Márton

D. L.

Az asztalosok döntőjén egy fű-
szertartó szekrény elkészítése 
volt a feladat, két fi ókkal és ajtó-
val. Az első pillanatra talán egy-
szerűnek látszó munkát mégis 
sokan elkapkodták a végén. Az 
aranyérmet Simon Krisztián, a 
veszprémi Táncsics Mihály Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollé-
gium diákja szerezte meg.  

Nem számítottam rá, hogy én 
nyerek majd – idézte fel Krisztián 
a verseny pillanatait. – Igaz, mun-
ka közben nem is értem rá má-
sokkal foglalkozni, csak a szünet-
ben sandítottam oda, hogy vajon 
a többiek hol tartanak. Szépen 
dolgoztak, jó munkákat készítet-
tek, nagyon szoros volt köztünk a verseny, és az időnk ugyancsak 
ki volt számítva. Néha én is úgy éreztem, hogy nem érek a végére, 
nagyon igyekeztem, hogy ne fussak ki az időből. Az utolsó percek-
ben, ha nem is kapkodtam, de nagyon siettem, hogy be tudjam fe-
jezni. A felkészülésem is rövid volt, a tanárommal, Sanda Andrással 
csak annyi időnk volt, hogy a fi nomságokat gyakoroljuk, vagyis leg-
inkább a tiplizést és a fecskefarkú fogazást.

Krisztián már eldöntötte, hogy jövőre leérettségizik és szeretne 
továbbtanulni, hogy megszerezze a technikusi oklevelet.

Simon Krisztián folytatja a tanulást

Arany a fűszertartó
szekrényért

Simon Krisztián

– dalial –

Nagyon bíztam magamban és a 
szakmai elkötelezettségemben, ez 
valószínűleg sokat számított a ver-
seny során – vélekedett Zaja Dáni-
el hegesztő, aki az Egri SZC József 
Attila Szakközép- és Szakiskolá-
ban az idén fejezi be tanulmányait.  

Most már nyugodt vagyok – 
mondta az aranyérem birtokában, 
arra utalva, hogy a versenyen el-
ért eredményét elfogadják szak-
mai vizsgaként. Lapunknak elárul-
ta, hogy már kiskorától vonzották 
a fémipari szakmák. Otthoni barkácsolással kezdődött, aztán elvará-
zsolta a hegesztőpajzs mögötti élet, azóta is minden megfogja, ami ez-
zel kapcsolatos. Rajongásig szereti szakmáját, így került a versenyre 
is. Hálás a Mátra Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.-nek, Benus 
Ferencnek, a társaság vezetőjének, aki biztosította számára a lehető-
séget, hogy részt vegyen a versenyen. Emellett a felkészítő tanárai-
nak és oktatóinak is.

 Nélkülük aligha lettem volna aranyérmes – hangsúlyozta. Örö-
mét tetézi,  hogy egyúttal megnyerte a szakmák világbajnokságá-
nak előválogatóját is, így a cége támogatásával ott lehet 2017-ben a 
WorldSkills-en Abu Dhabiban.

Zaja Dániel: Irány Abu Dhabi!

Varázslat a 
hegesztőpajzs mögött

Zaja Dániel

(kocsim)

Az idén is nagy verseny volt a kő-
műveseknél és hidegburkolóknál s 
talán nem véletlen, hogy az ország 
egyik legjobb szakiskolájából, a Bé-
késcsabai Szakképzési Centrum 
Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgál-
ta tóipari Szakképző Iskolájából ke-
rült ki a győztes. A döntőre egy hó-
napig készült Nagy Zsigmond fel-
készítő tanárral. Minden műveletet, 
a falazást, a burkolást, a hőszige-
telést szorgalmasan gyakorolt, így 
nem is érték meglepetések. A ter-
veit fi rtató kérdésre azt válaszolta: 
korai még erről beszélni, hadd örül-
jek egy kicsit a győzelemnek, ami-
re nem igazán számítottam. Aztán 
mégis elárulta, milyen gondolatok 
foglalkoztatják, mielőtt elhatározza magát, hogy merre tovább.

Megpróbálok a szülővárosomban, Vésztőn munkát találni. Kőmű-
vesből most mindenhol kevés van, keresett szakma lett. De még nem 
érdeklődtem sehol. Ha otthon nem sikerül, nem esem kétségbe, elme-
gyek messzebbre, akár még külföldre is. Édesanyámmal már beszél-
tünk róla, ő visszatartana, meg engedne is. Persze, mert azt sem bán-
ná, ha világot látnék és mellesleg jól keresnék is…

Juhász Márk lett a legjobb kőműves 
és hidegburkoló

„Hadd örüljek kicsit”

Juhász Márk

(dalia)

Talán a nem is olyan távoli jö-
vőben Michelin csillagos étterem 
séfje lesz Rába René, a szakács 
kategória győztese. Az ambíció, a 
lelkesedés, a tanulni vágyás min-
denesetre megvan a Gundel Ká-
roly Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Szakképző Iskola vég-
zős diákjában. 

 – A győzteseknek járó lel-
kes tapsviharok között is fel-
tűnő volt az óriási ováció, 
ahogy aranyérmesként kö-
szöntötték. Minek köszönhe-
tő ez, a szakmának vagy a sa-
ját népszerűségének?

 – Szerintem a szakács szakmá-
nak is, de az iskolámból, a Gun-
del Károly Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskolából is nagyon sokan jöttek el. Ter-
mészetesen itt volt a családom, a barátaim, akik mind nekem druk-
koltak. 

 – Miért választotta ezt a szakmát? Talán azért, mert ma 
annyira „trendi” főzni?

 – Szó sincs róla. Édesapám vendéglátós, aki mindig is óva intett 
attól, hogy én is erre a pályára lépjek, mert ő tisztában van azzal, 
hogy ez egy nagyon nehéz, jó állóképességet igénylő fi zikai munka. 
Ezt már én is tapasztaltam, bár még nagyon az elején vagyok. Édes-
apám példája mindig is motivált, bár ő más területen dolgozik, na-
gyon-nagyon szereti, amit csinál. Én mindig ezt láttam. A szakács 
szakmát én is nagyon szeretem, úgy néz ki, hogy jó úton járok, jól 
választottam.  

 – Mi volt a vizsgafeladat?
 – Először egy menüsort kellett elkészítenünk: diós nyúlgerincet 

langyos uborkasalátával, sertéspofát paprikás mártással és túró 
gnocchival, valamint desszertként panna cottát. 

 – Mennyi idő van egy ilyen feladatsor elkészítésére?
 – Négy óra. Egy kis pihenő után pedig három óránk volt, hogy a 

háromféle hideg előétellel elkészüljünk. 
 – Mennyire számít a tálalás?  
 – Gyakorlatilag az esztétikus külsőre ugyanúgy kell fi gyelni, hi-

szen a vendég nyilván a szemével érzékeli először az ételt, amit elé 
teszünk. A legfontosabb természetesen az, hogy az ízek harmoni-
záljanak és jók legyenek. 

Elsődleges szempontunk volt, hogy kívánatos, gusztusos jóízű 
ételt készítsünk. 

 – Mik a további tervei?
 – Mindenképpen a szakmában szeretnék maradni. Még nincs 

állásom, viszont az iskolán keresztül pályáztam arra, hogy kime-
hessek egy évre Franciaországba tanulni. Bízom benne, hogy ez is 
sikerülni fog.

Rába René, aranyérmes szakács

Azt hiszem, jól 
választottam szakmát

Rába René

(losonczi)

Szinte táncolva jött le a do-
bogóról Horváth László, miután 
megtudta, hogy aranyérmes lett 
és a nyakába akasztották a leg-
szebben csillogó érmet. Az erős-
áramú elektrotechnikus szakma 
első helyezettjét azon melegében 
interjúra kértük.

 – Számított a győzelemre?
– Várható volt, hogy közülünk 

kerül ki a győztes, és végül mind-
hárman ott álltunk a dobogón. 
Kirchner Benjamin és Lacsik 
Bence osztálytársaimmal együtt 
hárman jutottunk be a döntőbe 
Győrből, a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolából. 
Hegedűs József, a felkészítő tanárunk bíztatott bennünket, hogy 
nevezzünk be a versenybe. Nagyon örültünk, hogy így sikerült. 

Szeretném magam tovább képezni, bár egyelőre dolgozni fogok, 
de talán jövőre megcélzom az egyetemet, természetesen a villamos-
mérnöki kart.

Horváth László erősáramú elektrotechnikus

„A legjobb az, 
hogy első lettem”

Horváth László

K. M.

Szülői példa nyomán lett szá-
razépítő Hajmási Bence, a győ-
ri Gábor László Építőipari Szak-
iskola tanulója. Édesapja gipsz-
kartonozó szakember, többször 
dolgoztak együtt, a fi ú így szeret-
te meg a szakmát, amelynek or-
szágosan a legjobbja, aranyérmes 
győztese lett. A versenyen olyan 
komoly feladatokat kellett hibát-
lanul megoldania, mint válaszfal-
építés, vagy ferde álmennyezet 
készítése lámpa kialakítással. A 
szakmai ismeretek elsajátításá-
ban nemcsak otthonról kapott je-
lentős támogatást, hanem a GYÁÉV Szakképzési és Továbbképzési 
Kft.-től is, ahol a gyakorlati oktatás folyt.

– Mindenképpen itthon akarok boldogulni – jelentette ki határo-
zottan a verseny után Hajmási Bence. Elárulta, távlati tervei között 
szerepel, hogy önálló vállalkozásba kezd, de addig folyamatosan 
képezni akarja magát, és amint lehet, mestervizsgát szeretne tenni. 

Hajmási Bence mestervizsgát tesz

„Mindenképpen itthon 
akarok boldogulni”

Hajmási Bence

(LL)
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Nádasdi Tímea a budapesti 
META-Don Bosco Szak közép-
isko  lából került be a logisztikai 
ügyintéző szakma döntőjébe és 
megnyerte a versenyt, aranyér-
mes lett. 

– Miből áll egy logisztikai ügy-
intéző munkája? – kérdeztük. 

– Sok mindenből. Az élet fon-
tos része a logisztika, s aki jó eb-
ben szakmában, az  mindent ké-
pes megoldani, számára nincs le-
hetetlen feladat – válaszolta igen 
magabiztosan. Majd hozzátette:  
a  döntő során végig úgy érezte, 
hogy meg tudja csinálni, egy pil-
lanatig sem kételkedett abban, 
hogy esélyes a győzelemre. A 
versenyre az osztályfőnöke, Lázár Katalin tanárnő inspirálta, kez-
dettől fogva nagyon akarta, hogy induljon el. – Tőle kaptam a lel-
ki támogatást, és erre szükségem is volt – jegyezte meg. Emellett 
még Kis Pál Ágnes és Pribojszki Németh Anikó tanárnőknek is so-
kat köszönhet. Ők a szakmai felkészülésben segítették. Rendkívül 
sokat számított, hogy a szülei végig mellette álltak és drukkoltak 
neki.

Honnan jött az ötlet, hogy logisztikai ügyintéző lesz? – Nagy bá-
natára nem vették fel egyetemre, eredetileg pszichológus szeretett 
volna lenni. Szerencsére nem volt ideje sokáig szomorkodni. Ka-
mionsofőr édesapja hívta fel a fi gyelmét erre a szakmára, mert úgy 
gondolta, hogy ez neki való, és bizonyos értelemben hasonlít a pszi-
chológus munkájához.

A tervei még csapongóak. Egyrészt szeretne tovább tanulni. Más-
részt azon gondolkozik, hogy egy évet kihagy és elmegy külföldre 
dolgozni. – Ez már csak a nyelvtanulás miatt is hasznos lehet- tette 
hozzá. Lehetősége van arra is, hogy itthon elhelyezkedjen, hiszen 
már ajánlatot is kapott.

Nádasdi Tímea már állásajánlatot is kapott

Az élet fontos része 
a logisztika

Nádasdi Tímea

(kocsi) Szabó Richárd szerszámkészí-
tő nem titkolta, hogy az aranyére-
mért jött a Szakma Sztár Feszti-
válra. Kemény munkával készült 
a megmérettetésre, a kecskemé-
ti Kandó Kálmán Szakközépis-
kolából nevezett be a versenyre. 
A szaktanáraitól, oktatóitól, kol-
légáitól, barátaitól és a szüleitől 
rengeteg támogatást kapott. 

Végig magabiztosan versenyez-
tem. Kerítéshez egy hajlító szer-
szám elkészítése volt a feladat, a 
megoldása számomra nem oko-
zott problémát, ha kérdésem 
volt, a jelen lévő szakértők min-
dig készségesen segítettek – me-
sélte az eredményhirdetés után.

Terveiről szólva elmondta: a verseny után dolgozni fog, a munka 
mellett pedig leérettségizik. Ezek a közeljövő feladatai –mondta, 
majd hozzátette: Büszke vagyok arra, hogy Kecskeméten a Merce-
des-Benz Gyárban dolgozhatok. Azt hiszem, ma ez az egyik legjobb 
munkahely Magyarországon. Nagyon örülök, hogy a versenyen is 
bizonyítani tudtam, nem véletlenül kerültem a Mercedes-hez, ahol 
szintén a legjobbat igyekszem nyújtani a mindennapi munkában.

Szabó Richárd szerszámkészítő

A Mercedesnél dolgozik

Szabó Richárd

K. M.

Léránt Márk villanyszerelőnek 
nem kell az idén szakmunkás-
vizsgát tennie, megnyerte azt is, 
az aranyéremmel együtt. A Nagy-
kanizsai Szakképzési Centrum 
Műszaki Szakképző Iskolájának 
tanulóját főként ez a lehetőség 
csábította el, ezért hallgatott ta-
nára, Witmann Károly és gyakor-
lati oktatói tanácsára, hogy ne-
vezzen be a szakmunkástanulók 
versenyébe. Azt is nagy nyereség-
nek tartja, hogy a felkészülés és a 
döntő során több új szakmai fo-
gást is megtanult. 

A verseny hangulata, izgalma 
szerintem mindannyiunk számá-
ra felejthetetlen élmény marad 
– értékelte a Szakma Sztár Fesztiválon töltött két napot. – Az is 
jól esett, hogy mindenki rendkívül korrekt volt, a vizsgabizottság 
tagjai és a társaim is – sorolta tovább tapasztalatait az eredmény-
hirdetés után. A feladatok bár bonyolultak, de teljesíthetők voltak, 
amit tervrajz alapján, kellő fi gyelemmel majdhogynem tökéletesen 
el is lehetett készíteni. Egy transzformátor állomás hűtés-fűtés-
vezérlését kellett kialakítani, kettős betáplálással. Ez arra szolgált, 
hogy ha az egyiken valami miatt áramszünet, illetve áramkimara-
dás történt, akkor a rendszer automatikusan átkapcsolt a másik 
betáplálásra, és rögtön visszaváltott, amint az első betáplálás hely-
re állt.

A villanyszerelő szakmát elsősorban azért választotta, mert bí-
zott abban, hogy majd könnyen el tud helyezkedni, és talán a ke-
reset is jó lesz. A szakiskolában aztán elkezdte felfedezni a villany-
szerelés szépségeit.

Ha lehet ilyet mondani, beleszerettem a szakmába – vallotta be. 
Változatlanul azt gondolom, hogy mindig szükség lesz az elektro-
mos hálózatokhoz és a villanyszereléshez értő szakemberekre. Vil-
lamosmérnök is csak azért szeretnék lenni, hogy jobb és sikere-
sebb pozíciót tudjak betölteni majd egy jó munkahelyen. A villany-
szerelő szakma véleményem szerint nem igényli a mérnöki tudást, 
viszont egy mérnöknek nem hátrány, ha van egy ilyen szakma a ke-
zében – indokolta pályaválasztását. Végül még azt is elárulta, hogy 
mind a családja, mind a felkészítő tanárai őszintén örültek a sike-
rének

Azért a legboldogabb én voltam, amikor megtudtam az ered-
ményt! – tette hozzá.

Léránt Márk aranyérmes szakmunkás

„Beleszerettem 
a villanyszerelésbe”

Léránt Márk

(kocsi)

Két év helyett egy esztendő 
alatt szerezte meg a szakmát Mar-
jai Péter, a debreceni Mechwart 
András Gépipari és Informatikai 
Szakközépiskola végzős hallgató-
ja. További tervei között sikeres 
egyetemi felvételi, később pedig 
az európai és világversenyen való 
részvétel szerepel. 

 – Mi a feladata egy informa-
tikai rendszergazdának? 

 –  Szakmám lényege a hálóza-
tok kiépítése és a különböző háló-
zati eszközök, például forgalom-
irányítók – közismertebb nevén 
routerek –, kapcsolók, szerverek 
beállítása, működőképessé tétele. 

 – Volt-e alkalma arra, hogy 
a tudását élesben, vállalati körülmények között is kipró-
bálja?

 – Igen, ahhoz, hogy egyáltalán jelentkezzünk erre a szakmai év-
re, már eleve 20 órás vállalati gyakorlaton kellett részt vennünk. Ez 
volt az egyik feltétel.  Én egy debreceni cégnél voltam, ahol hozzá-
fértem ezekhez az eszközökhöz. 

 – Mit jelent a szakmai év?
 – Az iskolánkban a négy év alatt, amíg az érettségire készülünk, 

folyamatos előképzést is kapunk. Ezt követi a szakmai év. Nekem, 
és azoknak a társaimnak, akik kaptunk felkészítést az előző négy 
évben, csak egy év megszerezni a szakmát. Azoknak, akik nem ré-
szesülnek előképzésben, két évre van ehhez szükségük.  

 – Mi a következő lépés?
 – Mindenképpen egyetemre szeretnék menni, jelentkeztem az 

ELTE-re. Ezen kívül a szakmámban is tovább akarom képezni ma-
gam. A versenyzést sem szeretném abbahagyni. Jövőre mindenkép-
pen jelentkezem a EuroSkills versenyre. Már idén is megtehettem 
volna, de nem akartam egyszerre a kettőt „bevállalni”. Utána talán 
a világversenyt, a WorldSkills-t is megpróbálom.  

 – Mennyi időt tölt a számítógép előtt?
 – Attól függ. Az elmúlt néhány hétben folyamatosan napi öt-hat 

órát készültem a versenyre, a szakmával kapcsolatban napi egy-két 
órát, azon kívül még legalább két órát töltök a gép mellett szórako-
zással, ahogy mások is…

Vonzó a nemzetközi megmérettetés is

Marjai Péter 
egyetemre készül

Marjai Péter

(losonczi)

Bár a családban senkinek 
nincs köze a vendéglátáshoz, Pe-
tényi Laura már kiskorától cuk-
rásznak készült. A kecskeméti 
Széchenyi István Idegenforgalmi 
Vendéglátóipari Szakközépisko-
la és Szakiskola hallgatója, kate-
góriájának győztese, és rajong a 
szakmájáért. Mint elmondta, na-
gyon szereti, ha az emberek jó-
ízűen megeszik az általa készített 
termékeket. Mivel angolul és né-
metül is ért, folyamatosan olvas-
sa a külföldi gasztronómiai lapo-
kat, gyűjti az érdekes recepteket. 
Arra a felvetésre, hogy talán túl 
sokan jelentkeznek ma cukrász-
nak, hiszen divatszakma lett, és 
később esetleg csalódnak, határozottan válaszolja, hogy egyáltalán 
nem túlzsúfolt a pálya, jó cukrászra mindig szükség van. Laura úgy 
véli, kellően ismeri a szakmát, amit soha nem szeretne elhagyni. A 
következő lépés az érettségi, később pedig a főiskolai végzettség 
megszerzése.  Közben szeretne minél több versenyen részt venni, 
és minél több, a szakmával kapcsolatos újdonságot megismerni. A 
végső cél pedig egy saját cukrászda megnyitása, természetesen sze-
retett szülővárosában, Kecskeméten. 

Petényi Laura aranyérmes cukrász

Saját cukrászda az álma

Petényi Laura

– losonczi –

Szekrényt kellet összeállítani-
uk a Szakma Sztár Fesztiválon 
versenyző asztalosipari szerelők-
nek, s ebben Ungvarszki Csaba, 
a Győri SZC Speciális Szakisko-
lájának végzős diákja verhetet-
len volt. Pedig izgult rendesen.

A stressz volt a legnagyobb el-
lenfelem, nem a szekrénytől ijed-
tem meg – mesélte a verseny 
után. – Pedig nem vagyok eny-
nyire izgulós, de ennyi ember 
előtt még soha nem dolgoztam… 
Csak a verseny végére tudtam le-
küzdeni az izgalmakat. Mészáros 
Péter tanár úrral, akinek nagyon 
sokat köszönhetek, rengeteget 
gyakoroltunk a szabadidőmben 
is. Az elméleti anyagból Csortos Diána, az osztályfőnököm készí-
tett fel. És volt még egy mesterem, Varga Péter, vagyis nagyon erős 
csapat segített, hogy végül megnyerjem a versenyt.

Ungvarszki Csaba a győzelem után már emelné a téteket: nagyon 
szeretne kijutni a göteborgi EuroSkills versenyre, amit december 
1–3. között rendeznek meg a svéd városban. De addig itthon is lesz 
dolga. Győrtől 32 kilométerre, Mórichidán, a Rába és a Marcal völ-
gyében lakik, a környékről majdnem mindenki Ausztriában dolgo-
zik. Attól nem fél, hogy nem lesz munkája, hiszen asztalosokból 
nagy a hiány. Már eddig is vállalt egy ideiglenes állást, ácsok mel-
lett dolgozott. Nem bánja, hogy közben szinte megtanult egy másik 
szakmát is.

Ungvarszki Csaba Győrből 

Egy győztes, több mester

Ungvarszki Csaba

Munkatársunktól

Még könnyes volt Jakab Bian-
ka aranyérmes kozmetikus sze-
me a meghatottságtól, amikor az 
eredményhirdetés után lejött a 
színpadról. – Ezek örömkönnyek 
– szabadkozott, majd az arcát tö-
rölgetve boldogan elmosolyo-
dott. – Nagyon izgalmas és egy 
életre szóló élmény volt a ver-
seny, számomra mind a három 
nap egy fantasztikus emlék ma-
rad! – lelkendezett. Persze, akad-
tak kritikus pillanatok is. Az első 
nap úgy érezte, hogy az öt döntős 
versenyző közül az ötödik helyen 
áll. Nem volt könnyű elviselni a feszültséget sem, amikor már csak 
pár perce maradt egy-egy feladat befejezésére és ugyancsak sietni 
kellett.

Az érettségi előtt, amikor választani kellett, hogy merre tovább, 
sok mindenre gondolt, de nem találta meg az igazit. Az édesany-
ja, aki fodrászként szintén a szépségszakmában dolgozik, segített a 
döntésben. Ő javasolta, hogy próbálja meg a kozmetikus képzést. 
Így jelentkezett Keszthelyre, az Asbóth Sándor Szakiskolába koz-
metikus szakra. S minden jó, ha a vége jó: 

Ma már úgy érzem, hogy megtaláltam azt a munkát, ami egyben a 
hobbim is! – jelentette ki.

Jakab Biankát a szakmai tanára, Linhart Rita biztatta, hogy indul-
jon a versenyen, de sokat köszönhet oktatójának, Kis Gábornénak, 
emellett jól jött a család és a barátok bátorítása is. 

Magamtól féltem volna benevezni a versenyre, nekik köszönhe-
tem ezt az élményt – szögezte le. A feladatok teljesítése alatt, a ke-
mény felkészülés, a mélypontok és a versenyláz miatt még úgy gon-
dolta, hogy nem szeretne több versenyen indulni, de aztán az ered-
ményt látva felbátorodott, és ma már nem zárja ki, hogy a jövőben 
ismét vállalkozna hasonló megmérettetésre.

Az is eldőlt, hogy mindenképpen a kozmetikus szakmában sze-
retne dolgozni. Egyelőre gyakornok az oktatójánál, de azt tervezi, 
hogy saját vállalkozást indít szülővárosában, Zalaegerszegen.

Jakab Bianka aranyérmes kozmetikus

„A munkám a hobbim is”

Jakab Bianka

– kocsim –
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– A fi atal szakmunkás tanulók 
versenye kiváló fórum arra, hogy 
az épületgépész tanulók legjobb-
jai összemérjék a tudásukat, s 
a győztesek később az európai 
versenyen is megmérettessék 
magukat. A tanárokkal együtt 
dolgoztuk ki a versenyfelada-
tokat az általunk forgalmazott 
anyagokra alapozva – tájékozta-
tott Csorba Gergely. Ez azt jelen-
tette, hogy a versenyzők például 
akár a többször is használatos 
idomrendszerekkel szereltek és 
persze arra is ügyeltünk, hogy le-
gyen idejük befejezni a munkát. 
Túl a szakmai segítségen, anya-
gokat, szerszámokat és gépeket 
is biztosítottunk. Természetesen 
büszkék vagyunk arra, hogy a 
szponzorok közt lehettünk, mi-

vel ez a verseny jól kiegészíti, 
vagyis megkoronázza azt a mar-
keting munkát, amit az iskolák-
ban évek óta folytatunk.

A Vivaco amióta létezik, tá-
mogatja a szakiskolákat. Jelen-
leg országszerte tizenkét szak-
iskolával állnak kapcsolatban, a 
budapesti  Szily Kálmán Műsza-
ki Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégiumon kívül számos vi-
déki, többek között pécsi, szom-
bathelyi, zalaegerszegi és duna-
újvárosi szakközépiskolákat és 
szakképzőket szponzorálnak. 
Ha az iskolák igénylik, szakmai 
órát, vagyis elméleti és gyakor-
lati bemutatót tartanak, de a diá-
kokat is szívesen látják szakmai 
bemutatókon, előadásokon. Van 
egy országos rendezvény soro-
zatuk is, amit kimondottan a fi -
atal szakemberek számára tarta-
nak fenn, a címe: a Fiatal Épü-
letgépészek Klubja.

Az épületgépész technikusok, 
a központifűtés- és gázhálózat-
rend  szerszerelők, és a víz-, csa-
torna- és közmű-rendszersze re  lők 
versenyének az első há rom helye-
zettjét a VIVACO és az általa kép-
viselt Fondit és Valsir gyártó cégek 
ajándékcsomaggal is jutalmazták:  
hátizsákkal, pólóval, mérőszalag-
gal és sapkával – csupa praktikus 
holmival lepték meg őket.

Vivaco, az épületgépész szakma szponzora

Sokoldalú támogatás a fi ataloknak

(dalia)

Az épületgépészek versenyét idén is a Vivaco Épületgé-
pészeti és Kereskedelmi Kft. támogatta. Miután az egész 
szakmát szeretnénk szponzorálni, természetes, hogy im-
már harmadik éve a Szakma Sztár Fesztiválon is jelen va-
gyunk – hangsúlyozta Csorba Gergely, a cég képviselője, 
akit az eddigi tapasztalatokról kérdeztünk.

A MIRBESZ csoport 2003-ban 
alakult, több élelmiszer nagyke-
reskedelemmel foglalkozó vál-
lalat részvételével. A Helit Kft. 
a csoport egyik tagja  a főváros-
ban és környékén tevékenykedő 
professzionális élelmiszer nagy-
kereskedelem képviselőjeként 
vett részt  a rendezvényen. A cég 
a budapesti éttermek, szállodák 
és büfék, valamint a felnőtt- és 
gyermekétkeztetési konyhák 
beszállítója. Nemcsak a Szak-
ma Sztár Fesztiválon, hanem a 
tanulmányi verseny valamennyi 
fázisában biztosította a szakács-
vendéglátó szakmáknak a szük-
séges alapanyagokat, kezdve a 
húsoktól, a halakon és a mire-
lit árukon át.  Egyik séfjük pedig 
zsűritagként segítette a verseny 
sikeres lebonyolítását. 

Tapasztalataik szerint a Szak-

ma Sztár döntősei felkészült 
és fegyelmezett diákok, akik-
ből feltehetően nagyon jó sza-
kácsok lesznek. Tornyai István 

ugyanakkor úgy látja – a séfek 
elmondása alapján – hogy elég 
vegyes a fi atalok munkához va-
ló hozzáállása. Mint elmondta, 
ehhez a szakmához maximális 
elhivatottságra van szükség, ha 
ez nincs meg, akkor nem érik 
el a kívánt eredményt. Megfele-
lő háttértámogatással motivál-
tabbá lehet a tanulókat tenni, hi-
szen nagyon sok kiváló szakem-
ber dolgozik hazánkban, akiktől 
megfelelő tudást szerezhetnek. 
Rendkívül fontos a szakmai alá-
zat elsajátítása is. 

Hiszünk az ifjú tehetségek-
ben és abban, hogy ha támo-
gatjuk őket, hozzájárulhatunk 
a hazai gasztronómia fejlődésé-
hez – hangsúlyozta Tornyai Ist-
ván. Majd hozzátette: – Sokan 
próbálnak szerencsét a szak-
ma megszerzése után külföl-
dön, azonban jobban örülnénk, 
ha nem csak a kedvezőbb anya-
gi lehetőségek vezérelnék őket, 
hanem ismereteik szélesítésére, 
inspirációgyűjtésre használnák 
a kint töltött időt. Ilyen tudásra 
nagy igény lenne a hazai piacon, 
a fi atalok pedig hosszú távon 
profi tálni tudnának belőle – vé-
lekedett a Mirbesz Kft. kereske-
delmi vezetője.

MIRBESZ csoport, Helit Kft.

Nagyon jó szakácsok lesznek

Munkatársunktól

A szakács szakmához nem elég a tudás, maximális elhi-
vatottság kell hozzá – ez a véleménye Tornyai Istvánnak, 
a MIRBESZ Kft. kereskedelmi igazgatójának. Az ország 
egyik legnagyobb élelmiszer nagykereskedése a szakács-
vendéglátás kategóriák főszponzoraként vett részt a ver-
senyen.

A Henkel világszerte piac-
vezető a ragasztók, szigetelő-
anyagok és felületkezelők pi-
acán. Ezért fontosnak tartjuk, 
hogy minél szélesebb körben 
érjük el a tanulókat, a jövő 

szakembe reit. Úgy gondoljuk, 
hogy az oktatás mindennek az 
alapja lehet, ezért különböző 
formákban támogatjuk a szak-
emberképzést – hangsúlyozta 
a menedzser. Mint elmondta,   
szaktanácsadó munkatársuk 
évek óta rendszeresen látogat-
ja az ország szakiskoláit, ahol 
a szobafestő, mázoló és tapé-

tázó szakképzés keretein be-
lül oktatja a diákokat. A Szak-
ma Sztár Fesztivál sikeres lebo-
nyolításához minőségi termé-
kekkel járultak hozzá. A bur-
kolóknak a verseny folyamán 
csempe-, a festőknek tapéta-, 
az asztalosoknak faragasztót, 
az épületgépészek számára me-
nettömítő zsinórt biztosítottak. 
Emellett szponzorként a feszti-
vál első három helyezettjét az 
említett négy szakmában aján-
dékcsomagokkal jutalmazták – 
mondta el Hegedűs Diána.

A Henkel büszke a Faipari 
Egyetemi Kutatásért Alapítvány-
ban végzett tevékenységére is. 
1995 óta támogatja a faipari fel-
sőoktatást, kutatást és alkotást. 
Több szakiskola felkérésére a 
szakképzés keretein belül tan-
órákat tartanak, eszközökkel, 
termékekkel könnyítik meg a di-
ákoknak az elméleti és gyakor-
lati tudás elsajátítását. 

A vállalat számára fontos a fenn -
tarthatóság, az e területen vég-
zett erőfeszítéseiket már több 
díjjal is elismerték. Az idén a 
Magyar Üzleti Felelősség Díjjal 
jutalmazták azt a programjukat, 
amelyben a vállalat önkéntes 
nagykövetei általános iskolások-
nak tartanak játékos, interaktív 
tanórákat, ahol megismertetik 
a diákokkal, hogyan lehet kör-
nyezettudatosan élni, spórolni a 
vízzel és az árammal. 

Főtámogató: Henkel Magyarország

Sokoldalú, felelős fi gyelem

Dalia László

A Henkel Magyarország Adhesive Technologies üzletága 
idén először lett a Szakma Sztár Fesztivál főtámogató-
ja. Évek óta segítik négy szakma – a burkolók, az aszta-
losok, a festők, és az épületgépészek – versenyének sike-
res megvalósítását, az idei verseny lebonyolításához el-
sősorban a szükséges mintatermékekkel és eszközökkel 
járultak hozzá – tudtuk meg Hegedűs Diána brand mene-
dzsertől.

 – Nyolc éve, szinte a kezde-
tektől részt vesznek a Szak-
ma Sztár keretében rende-
zett versenyeken. Miért tartja 
hasznosnak ezeket a rendez-
vényeket?

 – A versenyek mindenhol ha-
talmas tömegeket mozgatnak 
meg, nálunk is egyre többen lá-
togatják. A Szakma Sztár Feszti-
vál célja egyrészt az, hogy látvá-
nyos legyen az országos verseny 
döntője, másrészt arra ösztönöz-
ze az általános iskolásokat, hogy 
nézelődjenek, ismerkedjenek a 
különböző szakmákkal, gyűjtsék 
össze az azokkal kapcsolatos tud-
nivalókat. Megdöbbentő ugyanis, 
hogy az általános iskolák nem na-
gyon foglalkoznak a továbbtanu-
lási kérdésekkel. A gyerekek kö-
zött vannak, akik az elméleti tár-
gyakban jók, mások pedig inkább 
a gyakorlati munkára alkalmasak. 
Nekik egy jó szakmát érdemes 
megtanulniuk. A versenyeken leg-
alább megismerhetik, hogy mik 
közül választhatnak.  A mi isko-

lánkba is jó néhány tanuló jelent-
kezett már a Szakma Sztár Feszti-
válon tapasztaltak hatására. 

 – Mit tesz az önök iskolája, 
hogy vonzóvá tegye a szakma-
tanulást?

 – Rendszeresen szervezünk 
nyitott napokat, sőt nyitott csalá-
di hétvégeket is. Sok diákot úgy 
tudunk „megszerezni”, hogy be-

jönnek a tanműhelyeinkbe, és 
amikor látják, hogy milyen jól fel-
szereltek, mennyire korszerűek, 
akkor gyakran el is köteleződnek. 
Új kezdeményezés a Szakmák éj-
szakája. Az ötlet eredetileg a sze-
gedi Szakképzési Centrumtól 
származik, és országszerte min-
den szakképző intézmény átvette. 
Ennek keretében a mi iskolánk 
mintegy tíz bemutatót tartott a 
késő esti rendezvényen, amelyen 
körülbelül 200 látogató fordult 
meg. Ezek a rendezvények is a 
beiskolázást segítik. Nemcsak azt 
mutattuk be, hogy milyen szak-
mák közül lehet nálunk választa-
ni, hanem olyan érdekességeket 
is, amelyek vonzóbbá tehetnek 
egy-egy pályát. Nagy fi gyelmet 
fordítunk a tehetségesek felkaro-
lására is. Iskolánk két szakterüle-
ten a legsikeresebb hosszú évek 
óta. Az egyik az épületgépészet: 
idén is volt két első helyezett, há-
rom második és egy harmadik he-
lyezett tanulónk. A másik siker-
szakma a kiadványszerkesztés. A 
fővárosi versenyben általában az 
első tízből nyolc-tíz hely a miénk.  

 – Van-e javaslata a verseny-
nyel kapcsolatban?

 – Tovább kellene növelni a ver-
senyben résztvevő szakmák szá-
mát.  Nagyon jónak tartom, hogy 
idén létrehozták az úgynevezett 
„tárlatvezető” szolgáltatást, én 
magam is vállaltam kísérő sze-
repet. A versenyre kivittük saját 
tanműhelyeink felszereléseit, be-
rendezéseit és bemutattuk.

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Vonzóvá teszik a szakmákat 

– losonczi –

Fábián Zoltán igazgató

Tornyai István, a MIRBESZ Kft. 
kereskedelmi igazgatója

Csorba Gergely, a Vivaco képviselője

A Szakma Sztár egyre jobban hasonlít az európai és a vi-
lágversenyekre, érdemes lenne további szakmákkal bővíte-
ni – összegezte tapasztalatait Fábián Zoltán, a Szily Kál-
mán Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, 
akit eddigi tapasztalatairól kérdeztük. Az általa vezetett 
intézmény olyan újdonságokkal próbálja vonzóvá tenni a 
szakképzést, mint amilyen a Szakmák éjszakája, vagy a 
nyitott családi hétvégék.

Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, 
és a burkoló szakma első három helyezettje

Senki nem tervez be olyasmit, 
amit a szakiparosok nem tud-
nak megépíteni – hangsúlyoz-
ta a műszaki vezető annak kap-
csán, hogy miért fontos a leg-
korszerűbb termékek megismer-
tetése a tanulókkal. A cég évek 
óta szponzorálja a Szakma Sztár 

Fesztivált. Kezdetben csak rek-
lámozni akarták a szakmát, az 
utóbbi két évben azonban már 
versenyzőket is támogatnak. A 
Knauf egyike a világ vezető épí-
tőanyag- és épületszerkezeti 
rendszer gyártóinak, így a cég 
a versenyeken nemcsak a szá-
razépítőknek, hanem mindazon 
szakma képviselőinek, így a bur-
kolóknak és a festőknek is bizto-

sítja a szükséges anyagot, akik 
munkájuk során találkoznak 
gipsz kartonnal.   

A Knauf folyamatosan kere-
si a kapcsolatokat az iskolákkal, 
azokkal az intézményekkel, ame-
lyek hajlandók az új típusú tudást 
befogadni. Tapasztalataik szerint 
kevés a szakmai gyakorlati ok-
tató, és ennek egyik oka, hogy a 
szakmák is változnak.  Korábban 
például egy szakma volt a száraz-
építő és a redőnyszerelő, ma már 
mindkettő önálló. A szárazépítők 
válaszfalakat, tűzvédelmi borítá-
sokat építenek, tetőterek beépí-
tését végzik. A cég álláspontja 
szerint elegendő lenne, ha az or-
szágban összesen három helyen 

képeznék ki az utánpótlást. Mint 
Wiesner György hangsúlyozta, a 
Knauf anyaggal és tudással támo-
gatná ezeket az iskolákat, az ok-
tatást is fi nanszíroznák. Fontos 

feltételül szabnák viszont, hogy 
a cég képviselői látogathassák az 
iskolákat, találkozhassanak a ta-
nulókkal, mert a támogatásnak 
csak így lenne értelme. 

Knauf Kft. 

A szárazépítőknek elég három képzőhely
Az innovatív gondolkodásnak, a műszaki tudással támo-
gatott termékek piaci bevezetésének köszönhetően a Knauf 
Kft. kevésbé érezte meg az építőipari válságot, mint a ha-
sonló profi lú cégek. Wiesner György műszaki vezető sze-
rint nagyon fontos, hogy a fi atal szakemberek minél hama-
rabb megismerjék az újdonságokat, hogy később jól tudják 
használni.

Losonczi Lívia

Wiesner György, a Knauf Kft. 
műszaki vezetője

Érdeklődő fi atalok a fesztiválon
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Bánhegyesi Attila, az ELMŰ 
Nyrt. személyzetfejlesztési mun-
ka társa lapunk megkeresé sére 
elmondta, hogy a villamosener-
gia-iparban minden vállalatnak, 
így az ELMŰ-nek is minőségi 
szakemberekre van szüksége, ha 
kifogástalan szolgáltatást kíván 
nyújtani. Az utánpótlás biztosítá-
sához nélkülözhetetlen a szakma 
népszerűsítése, ezért tartják fon-
tosnak, hogy a legjobbak a nagy-
közönség előtt mutatkozzanak 
be a Szakma Sztár Fesztivál ke-
retében megrendezett szakmun-
kás versenyeken.

 – Az ELMŰ logójával eddig 
minden Szakma Sztár Fesz-
tivál versenyen találkozhat-
tunk. Ennyire természetes, 
hogy támogatják a szakmai 
képzést?

 – Valóban a kezdettől részt ve-
szünk a Hungexpón megrende-
zett szakmunkás versenyeken, 
hiszen az erősáramú szakmák-
ban érdekeltek vagyunk. Áram-
szolgáltatóként nemcsak mér-
nököket alkalmazunk, hanem 
erősáramú elektrotechnikuso-
kat és villanyszerelő szakmun-
kásokat is. Amikor a szakma 

legjobbjai versenyeznek, akkor 
a jelenlétünkkel is szeretnénk 
sugallni, hogy minőségi szak-
munkásokra van szükségünk, s 
abban is közreműködünk, hogy 
minél több ilyen legyen. A tech-
nikai segítségen túl meg is jutal-
mazzuk a legjobbakat. 

 – A szakmai megmé ret te-
tés re, és különösen a döntő-
re tényleg csak a szakmunká-
sok krémje jut el, az ELMŰ 

viszont a gyakorlati képzés-
ben is részt vesz. 

 – Igen. Gyakorlati képzőhely-
ként jelenleg hét iskolából van-
nak tanulószerződéses szak-
munkástanulóink. Szolgáltatási 
területünkön három helyszínen, 
Budapesten, Salgótarjánban és 
Szerencsen kapcsolódtunk be a 
szakképzésbe. Tanműhelyeink-
ben a szakképző iskolák 10-11. 
évfolyamos villanyszerelő tanu-
lóinak gyakorlati képzését vé-
gezzük. Folyamatosan együtt-
működünk a tanműhelyek szék-
helyein működő szakképző is-
kolákkal.

 – Hány tanulóval állnak 
szerződésben?

 – Jelenleg országosan 63 ta-
nulóval van szerződésünk. A ta-
nulmányi eredményüktől függő 
díjazásban részesülnek, amely-
nek kezdő összege a törvény ál-
tal kötelezően előírt összeg, az-
az a mindenkori minimálbér 18 
százaléka. A díjazás félévente 
emelkedik a tanulmányi előme-
neteltől függően: jó eredmény 
esetén például az emelés mér-
téke 2500 forint. A tanulókat to-
vábbá kedvezményes étkezte-
tés, munkaruha, egyéni védőfel-
szerelés (védőruha), tisztálko-
dási eszköz illeti meg. Az utolsó 
éves tanulóink szakembereink 
felügyelete mellett megismer-
kednek az áramszolgáltatói vil-
lanyszerelői fel adatokkal is. Az 
így felkészítettek közül egyre 
több tanulónknak tudunk – a si-
keres szakmunkásvizsga után – 
munkalehetőséget kínálni.

Elmondta, hogy a cég koráb-
ban már szponzorált oktatással 
foglalkozó intézményeket, de 
tavaly állt először olyan nagy-
szabású rendezvény mögé, mint 
a Szakma Sztár Fesztivál.

A társaság idén is örömmel 
tett eleget a főszponzori fel-
kérésnek, mivel a fi zikai szak-
mák társadalmi presztízsének 
és vonzerejének növelése azo-
nos az MVM Csoport társaságai 
által is megfogalmazott célok-
kal, miszerint a jövőben is meg-
felelő tudással bíró szakembe-
reket szeretnének szerződtetni 
– hangsúlyozta Major György. 

Beszámolt arról, hogy a cégcso-
port ebben az évben nagyszabá-
sú gyakornoki programot indí-
tott, amelyhez az MVM Partner 
is csatlakozott. 

– Az MVM Csoport tagválla-
lataként társaságunk törekszik 
arra, hogy gazdasági eredmé-
nyei mellett a társadalmi prob-
lémák iránti szociális érzékeny-
ségét is kifejezésre juttassa. 
Kiemelt fi gyelmet fordítunk a 
gyermekek, a betegek és a hát-
rányos helyzetűek felkarolásá-
ra, életkörülményeik javítására. 
Fontos számunkra a felnövek-
vő generáció oktatásának tá-
mogatása, egészséges életmód-
ra való nevelési programok és 
sportolási lehetőségek biztosí-
tása. Nemzeti tulajdonú válla-

latként kötelességünknek érez-
zük a magyar nemzeti kultúra 
és a nemzeti hagyományaink 
ápolásához történő hozzájáru-
lást – nyilatkozta az MVM Part-
ner vezérigazgatója.

(dalia)

– kocsim –

A Szakma Sztár Fesztivál támogatói között az idén is meg-
találjuk az ELMŰ Nyrt.-t, a cég immár hagyományosan se-
gíti az elektrotechnika-elektronika szakmacsoport verse-
nyeinek technikai lebonyolítását, sőt, a versenyzőket az 
idén is megjutalmazták egy-egy ajándékcsomaggal.

Az MVM Partner fontosnak tartja a jövő nemzedékének 
és ezáltal a tehetséges szakemberek utánpótlásképzésé-
nek támogatását. Fontos, hogy minél több gyakorlatias 
feladattal találkozzanak és azt el is sajátítsák már fi atal 
korban a gyerekek, hogy a jövőben könnyebben tudjanak 
helyt állni az élet egyes területein – közölte Major György, 
a társaság vezérigazgatója.

Bánhegyesi Attila, az ELMŰ Nyrt. 
személyzetfejlesztési munkatársa

Major György, az MVM Partner 
vezérigazgatója

Az ELMŰ az idén is a támogatók közt

A szakmákat népszerűsíteni kell

MVM Partner a felelős főszponzor

Támogatás a jövő nemzedékének

Az eddigi kilencből nyolc ver-
senyt követtem személyesen, s 
igazi rajongója lettem a Szakma 
Sztár Fesztiválnak. Óriási dolog, 
hogy a fi atalok az iskolák falai 
közül kilépve, kőkemény szak-
mai megmérettetésen teszik pró-
bára a tudásukat – mondta. – Az 
is lehet, hogy sokan közülük a 
verseny kapcsán csodálkoznak 
rá saját szakmájuk lehetőségei-
re, az eszközökre, az anyagokra, 
amelyekkel dolgozhatnak. A ren-
dezők és a szponzorok ugyanis 
igyekeznek mindig a legjobb fel-
tételeket nyújtani számukra. 

A Schneider Electric Hungária 
Villamossági Zrt. kezdettől fogva 
támogatja a villanyszerelők verse-
nyét. Rendkívül fontos partnere-
iknek tartják a fi atal szakembere-
ket, hiszen a cég termékeinek ők 
a legfőbb vásárlói és felhasználói. 
Arról nem is beszélve, hogy üzlet-
vitelüket tekintve is közel állnak 

a cégcsoporthoz. „Life is On” – 
ez a Schneider Electric mottója, 
„összekapcsolt technológiáink ré-
vén iparágak újulhatnak meg, vá-
rosok alakulhatnak át, és életek 
válhatnak gazdagabbá”.

Azzal is próbálják segíteni a 
villanyszerelők munkáját, hogy 
az utóbbi két-három évben külön 
szakmai programokat szervez-
nek számukra. Ezek azért hasz-
nosak, mert egyrészt lehetővé te-
szik a Schneider Electric új ter-
mékeinek tesztelését, másrészt 
– webes felületek, kiadványok 
segítségével – szinte naprakész-
szé válnak a villanyszerelők az 
újdonságokból, ideértve a szak-
ma globális technológiai fejlődé-
sét is. 

Aki a villanyszerelést választ-
ja szakmájául, annak tisztában 
kell lennie azzal, hogy ez a terü-
let rengeteget fejlődött az elmúlt 
években. Az itt tevékenykedő 
szakembereknek egyre bonyo-
lultabb – olykor már-már mérnö-
ki vagy programozói – feladato-
kat kell megoldaniuk – hangsú-
lyozta Kéthelyi Péter.

Az idei rendezvénnyel kapcso-
latban a szakember a legfőbb 
meglepetésnek és élménynek a 
versenyzők felkészültségét tar-
totta.

Le a kalappal előttük! Már 
most többet tudnak, mint ameny-
nyit egy rutinos  szakmunkástól 
elvárnánk.”

Schneider Electric

„Life is On” a villanyszerelőknél is

(kocsi)

Kéthelyi Péter, a cég műszaki 
képviselője

A Szakma Sztár Fesztivál idején folyamatos volt a csúcs-
forgalom a Schneider Electric standja körül. Kéthelyi Pé-
ter, a cég műszaki képviselője állta az érdeklődők rohamát.

A társaság tavaly iskolaprog-
ramot indított útjára, az idén pe-
dig csatlakozott a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara szer-
vezésében zajló országos szak-
mai tanulmányi versenyekhez. A 
rendezvény célkitűzése ugyan-
is, hogy növeljék a gyakorlat-
igényes, fi zikai szakmák társa-
dalmi presztízsét és vonzerejét,  
egybecseng a MAVIR céljaival. 
Ennek jegyében az átviteli rend-
szerirányító cég díjakat ajánlott 
fel az erősáramú elektrotechni-
kus és villanyszerelő kategóriák 
legjobbjainak. 

A fesztiválon való részvéte-
lünk célja egyrészt az volt, hogy 
a választható szakmák között 
méltó helyet kapjon az elektro-
technikai tudás, másrészt pedig 
az, hogy a fogékony és tehetsé-
ges tanulók számára perspek-
tívát kínáljunk és elősegítsük a 
szakember-utánpótlást, főként 
a MAVIR üzemviteli szakterüle-

te számára – nyilatkozta lapunk-
nak Csomai Kamilla, a társaság 
vezérigazgatója.

Jelenleg nyári gyakorlatokkal 
veszünk részt a szakképzésben, 
keressük a kapcsolatot a képző 
intézményekkel, együttműkö-
dünk a szakmai szervezetekkel, 
és részt veszünk a szakmai ver-
senyek előkészítésében és lebo-
nyolításában is – mondta el kér-
désünkre a MAVIR vezetője. 

Az utánpótlás keresését se-
gítik a társaság budapesti köz-
pontjának és az ország 32 átvi-
teli hálózati alállomásának nyílt 
napjai, amelyek keretében az ér-
deklődők számára lehetőséget 
biztosítanak a feladataik, a há-
lózati eszközeik és a munkavég-
zési gyakorlatuk megismerésé-
re. Ezen kívül a különböző szak-
képzési intézményeknek eszkö-
zöket adományoznak, így járul-
nak hozzá, hogy a tanulók isme-
retei korszerű, naprakész tudás-
sal bővülhessenek. 

A kezdeményezéseink is azt 
bizonyítják, hogy a MAVIR el-

kötelezett a jól képzett és felké-
szült munkavállalók foglalkozta-
tásában – hangsúlyozta Csomai 
Kamilla. A társasághoz kerülő 
fi atalokra hosszú távon építe-
nek, az ambiciózus munkaválla-
lóknak kiszámítható jövőképet 
biztosítanak a cég utánpótlás-
programjában. A vezérigazgató 
üdvözli a szakképzés rendsze-
rének korszerűsítését, a műsza-
ki szakmák presztízsének visz-
szaállítását, hangsúlyozva, hogy 
a MAVIR esetében is igaz: „egy 
jó szakma felér egy diplomával”.

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Fontos cél a szakember-utánpótlás  

Kocsi Margit

Csomai Kamilla, a MAVIR Zrt. 
vezérigazgatója

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. számára elengedhetetlenül fontos, hogy a kö-
vetkező években is megfelelő tudással bíró szakemberek-
kel garantálja az országos átviteli hálózaton a villamos-
energia-ellátás biztonságát, másrészt növelje ismertségét. 
A Szakma Sztár Fesztiválon a villanyszerelő és erősáramú 
elektrotechnikus szakmákban versenyfeladatokkal, eszkö-
zökkel és díjakkal támogatták a döntő résztvevőit.

Az OVIT az MVM Csoport 
műszaki szolgáltató nagyválla-
lata, a legnagyobb hazai tulaj-
donú energetikai gyártó, építő, 
szerelő és karbantartó társaság. 
1600 fős humánerőforrás-állo-
mányából mintegy 1000 fős fi -
zikai beosztású szakszemélyzet 
látja el a magyarországi átviteli 
hálózaton a szerelési és karban-
tartási feladatokat, valamint a 
paksi atomerőmű villamos és 
gépészeti karbantartását, hoz-
zájárulva ezzel az energiaellá-
tás biztonságának fenntartásá-
hoz. Természetes tehát, hogy fi -
gyelemmel kísértük ezt a fontos 
versenyt, hogy tapasztalatokat 
szerezzünk a szakemberképzés 
helyzetéről és az utánpótlási 
lehetőségekről – tájékoztatott 

Lengyel Enikő, a társaság kom-
munikációs osztályvezetője.

– A tapasztalatok alapján 
az országos döntők résztve-
vői köre a társaság jövőbeli 
szakemberigényének fontos 
merítési forrása lehet – álla-
pította meg a cég képviselője. 
Mint mondta, mindig is fontos-
nak tartották, hogy a diákok 
a képzés során stabil és nap-
rakész elméleti alapokat kap-
janak szakmájukban, és ezen 
felül magas óraszámban, in-
tenzív gyakorlati képzésben 
részesüljenek. Az elmúlt idő-
szak jogszabályi változásai –- 
a szakképzési törvény, a du-
ális képzés, a gyakorlati kép-
zés költségeinek a szakképzé-
si hozzájárulás terhére történő 
elszámolása stb. – mind-mind 
az általuk támogatott irányba 
mutatnak.

A társaság több telephe-
lyén hosszú évek óta fogad-
nak szakmai gyakorlatra tanu-
lókat. Tapasztalataik szerint a 
fémipari szakmák a legnépsze-
rűbbek (például hegesztő, gé-
pi forgácsoló), ezekkel az is-
kola befejezése után a fi atalok 
könnyebben találnak állást.

K. M.

Az MVM OVIT Zrt. második alkalommal vállalta a Szakma 
Sztár Fesztivál versenyeinek kiemelt szakmai támogatói 
szerepét. A társaság a számára legfontosabb – erősáramú 
elektrotechnikus, szerkezetlakatos és hegesztő – szakma 
győzteseinek ajánlott fel díjakat.

Lengyel Enikő, az MVM OVIT Zrt.
kommunikációs osztályvezetője

MVM OVIT Zrt.

A fémipari szakma népszerűbb

Nagy volt az érdeklődés a szakmák iránt
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Magyarországon a Festo Kft. 
készíti fel a versenyzőket a helyi 
és a világversenyekre. Az ered-
mények önmagukért beszélnek: 
a magyar mechatronika csapat 
2012-ben az első helyen végzett 
a belgiumi EuroSkills verse-
nyen, 2014-ben a második helyet 
szerezte meg Lille-ben, 2015-ben 
pedig kiválósági éremmel tért 
haza a brazíliai WorldSkills ver-
senyről.

A mechatronika szakma nem-
zetgazdasági szempontból is ki-
emelt jelentőségű, hiszen számos 
olyan cég működik Magyarorszá-
gon, mely magas fokon automati-
zált gyártórendszereken termel – 
hangsúlyozta Szövényi-Lux Már-
ton. A területhez tartozó ismeret-
anyag szerteágazó, a mechatro-
nika ugyanis számos munkaterü-
leten jelen van, ezért az oktatás 
során fontos az elmélet és a gya-
korlat összekapcsolása.

Jelenleg a munkáltatók részé-
ről nagy a kereslet a mechatro-
nikai szakemberek iránt. Olyan 
jól képzett, és folyamatosan ta-
nulni képes fi atalokat keresnek, 
akik gyakorlatorientált képzést 
kaptak, rendelkeznek a kulcs-
kompetenciákkal és képesek 
alkalmazkodni az állandó fejlő-

déshez. Éppen ezért vannak ter-
jedőben a szakmához kapcsoló-
dó duális képzések is. A Festo 
igyekszik minden eszközzel tá-
mogatni – a közép- és felsőok-
tatás területén egyaránt – a gya-
korlati képzési lehetőségek lét-
rehozását, illetve a már évekkel 
ezelőtt létrejött intézményi labo-
rok és az ott található eszközök 
korszerűsítését. 

Úgy véljük, hogy azokban a ré-
giókban, ahol kisebb ipari sze-
replők működnek, jól felszerelt, 
folyamatosan fejlesztett, függet-

len szakképzési centrumok tá-
mogathatják a duális képzést – 
jegyezte meg.

A magyarországi Festo vezető-
je egyúttal felhívta a fi gyelmet ar-
ra, hogy az idei hannoveri vásár 
kiemelt témájának választották 
az integrált ipar és az ahhoz kap-
csolódó megoldások területét. 
A Festo számára az Industry 4.0 
elindítása egyaránt jelenti az új 
technológiák intenzív kutatását 
és a munkavállalók felkészítését 
a jövő gyártásának kihívásaira. 
Az új technológiák kifejlesztése 
mellett nagy hangsúlyt kap a mű-
szaki és szakmai oktatás, képzés 
is, szem előtt tartva az Ipar 4.0 
követelményeit, melynek egyik 
fontos eleme a minden szint-
re kiterjedő zavartalan kommu-
nikáció, és az interakcióra való 
képesség. Az automatizálási pi-
ramis evolúciós átalakulásában 
a funkciók a felsőbb szintekről 
lefelé tolódnak: az alkotóelemek 
képesek lesznek a magasabb 
szintről érkező parancsok vég-
rehajtására. A digitális fi nomítás 
egyre intelligensebb termékek 
előtt nyitja meg a kapukat, ame-
lyek a továbbfejlesztett funkci-
óknak köszönhetően aktív támo-
gatást nyújthatnak a gyártási fo-
lyamat során. Az adatmennyiség, 
valamint az üzemi hálózatok és 
vállalati részlegek összetettségé-
nek jelentős növekedése miatt a 
gyártási folyamatok változóban 
vannak, ami új megoldásokat kí-
ván az oktatás és képzés terüle-
tén is. Ma már elengedhetetlen 
a digitális, teljesen automatizált 
gyártási technológiák általános 
megismerése, valamint a digitá-
lis létesítményhálózatok struktú-
rájának és programozásának ala-
pos ismerete.

A multicég támogatási tevé-
kenységének nem titkolt célja, 
hogy felkeltse a fi atalok érdek-
lődését a vállalat iránt, és egy-
re többen gondoljanak az áru-
házláncra, mint egy minősített 
gyakorlati helyre, ahol magasan 
képzett szakemberek segítségé-
vel, professzionális környezet-
ben sajátíthatják el leendő szak-
májuk gyakorlati ismereteit.

2015-ben több mint 700 tanu-
ló választotta az Auchant szak-
mai gyakorlati helyének, és kö-
zülük többen már főállású mun-
kavállalóként nálunk dolgoznak 
– tájékoztatta lapunkat Samu 
Zsófi a, az áruházlánc kommuni-
kációs vezetője. Emlékeztetett 
arra, hogy az áruházlánc humán-

erőforrás politikájának szer ves 
részét képezi a fi atalt tehet ségek 

szakmai támogatása és a szak-
képzésükben való részvétel. En-
nek eszközeként több kezdemé-
nyezésük is van, amelyek segít-
ségével a fi atalok cukrász, pék, 
hentes, eladó, kereskedő és lo-
gisztikai ügyintéző szakmák ban 
gyakorlatot szerezhetnek az 
áruházláncnál. A partneriskoláik 
szá  ma folyamatosan bővül, már 
közel 40 oktatási intézménnyel 
van kapcsolatuk és szakközép-
iskolásokat is fogadnak nyári 
gyakorlatra.

Az idei Szakma Sztár Feszti-
válon több Auchan áruház (Du-
nakeszi, Fót, Albertfalva, Soly-
már, Maglód, Budakalász, Szi-
getszentmiklós) mestercukrá-
szai foglalkoztatták és tájékoz-
tatták a cukrász szakmáról a fi a-
talokat. Irányításukkal a vállalat 
kiállítási standján cukor virág és 
marcipán fi gurákat készíthettek 
a vállalkozó szellemű látogatók. 
Műsorról is gondoskodtak. Az 
Auchan munkatársai „Karrierút 
szakemberként az Auchanban” 
címmel tartottak előadást. 

Festo Automatika Kft.

Új megoldásokat kíván az Ipar 4.0
A vezetők meséltek saját karrierjükről

Több mint 700 tanuló az Auchan-nál 

Kocsi Margit

K. M.

Szövényi-Lux Márton, a Festo 
Automatika Kft. ügyvezetője

A mechatronikai szakképzés fejlesztésének egyik mozgató-
rugója lehet, ha a tehetséges magyar fi atalok versenyeken 
is kipróbálják magukat – vélekedett Szövényi-Lux Márton, 
a Festo Automatika Kft. ügyvezető igazgatója. Anyagcé-
gük hosszú évek óta támogatója a WorldSkills/EuroSkills 
versenyeknek az egész világon. A Festo Kft. Magyarorszá-
gon 2007-ben csatlakozott ehhez a rendszerhez a mecha-
tronika szakág támogatójaként, a Szakma Sztár megmé-
rettetést ezzel egy időben kezdték el szponzorálni.

Az Auchan idén második alkalommal szponzorálta a 
Szakma Sztár Fesztivál szakma kiváló tanulója verseny 
cukrász döntőjét, emellett évek óta támogat iskolai verse-
nyeket is. 

 – Önök évek óta támogat-
ják a versenyt, de idén elő-
ször a főszponzorai. Milyen 
tapasztalatok alapján dön-
töttek így?

 – Az ipartestület szakmai 
szervezet, nagyon elkötelezett 
az utánpótlás nevelése érdeké-
ben, és ezért nagyon sok áldoza-
tot is hajlandóak vagyunk hozni, 
hiszen ettől függ a szakma jövő-
je. A Szakma Sztárt nagyon jó 
kezdeményezésnek tartjuk.

 – A cukrász divatszakma, 
tehát nem lehetnek utánpót-
lási gondok…

 – Igen, de ez egy skizofrén 
helyzet. Gyakorlatilag ma túl-
képzés van cukrászokból, egyút-
tal pedig szakemberhiány. Óriá-
si gondot jelent a szakképzett és 
motivált szakemberek hiánya, 

hiszen – hasonlóan más vendég-
látó-ipari szakmákhoz – a mun-
kaerő nagy része külföldre ván-
dorol a jobb élet reményében. 
Rengetegen keresnek szakkép-
zett és jó cukrászt. Ugyanakkor 
a szakképzésben nagyon sok 
cukrász szabadul, de felmérések 
szerint 80 százalékuk két éven 
belül pályaelhagyó.  

 – Milyen problémákkal ta-
lálkoznak? 

 – Az alapanyagokkal van a 
legnagyobb gond, sokszor vé-
gez úgy egy cukrásztanuló, hogy 
sem vajat, sem valódi tejszínt 
nem használt, ez a duális kép-
zésben a cukrász vállalkozók fe-
lelőssége is.  

 – Van-e elegendő gyakorla-
ti képzőhely? 

 – Nincs, és főképp nincs elég 
olyan gyakorlati hely, amely 
tényleg tudná biztosítani a tanu-
lók szakmai fejlődését. Ugyan-
akkor konkrét esetekről tudunk, 

amikor az iskola megakadályoz-
za, hogy a tanulók az iskolán 
kívül, cukrászatban szerezzék 
meg a gyakorlati tudást. Inkább 
bent tartják őket az intézmény-
ben, mert azért pénzt kapnak. 
Gyakran előfordul, hogy a vál-
lalkozó hajlandó felkészíteni a 
diákot a szakmai vizsgára, ké-
szen áll arra, hogy tanulószerző-
dést kössön a fi atallal, az iskola 
viszont eltanácsolja.

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete

Idén először lett főszponzor

Munkatársunktól

Túlképzés és szakemberhiány. A Magyar Cukrász Iparo-
sok Országos Ipartestületének ügyvezetője szerint ez jel-
lemzi ma a cukrász szakmát. Selmeczi László úgy látja, 
hogy alapvető problémák vannak a képzésben, kevés a jó 
gyakorlati hely, és gyakran az iskolák akadályozzák meg, 
hogy a tanulók az intézményen kívül, cukrászvállalkozá-
sokban szerezzék meg a szükséges ismereteket.

Selmeczi László ügyvezető

Samu Zsófi a, az Auchan 
kommunikációs vezetője

 – Eddig kizárólag az euró-
pai és világversenyekre ké-
szítették fel a szakma leg-
jobbjait. Miért változtattak 
ezen a gyakorlaton? 

 – Az informatikai Országos 
Tanulmányi Verseny felkarolá-
sát az eddigi munkánk egyenes 
folytatásának gondoljuk. Igazi 
kihívást jelentett ugyanakkor, 
hogy egyik évről a másikra, egy 
helyett öt versenyt kellet meg-
szerveznünk. A WorldSkills-nél 
már a jövő évi Abu Dhabiban 
megrendezendő versenyre válo-
gattuk a résztvevőket. Az itteni 
győztesre nagyon intenzív, több 
mint egyéves felkészítés vár. Ko-
rábban ez jóval rövidebb ideig 
tartott, de a tapasztalatok alap-
ján úgy látjuk, szükség van a 
hosszabb felkészítésre 

 – Mennyire felel meg a fi a-
tal informatikusok tudása a 
nemzetközi igényeknek? 

 – Azoknak a versenyzőknek 
a felkészültségét, akik eljutnak 
a hazai döntőbe vagy a nemzet-
közi versenyekre, az elért ered-
ményei, sikerei mutatják. A ver-
senyfeladatok összhangban van-
nak a munkaerőpiac és az ipar 
elvárásaival. Azt gondolom, hogy 
a rendszer-üzemeltetés terén na-
gyon jól állunk nemzetközi ösz-
szehasonlításban is. A többi in-
formatikai területen pedig most 
zajlik az a fejlesztés, ami a követ-
kező évek OKJ szakmai követel-
ményeit és kerettanterveit meg-
határozza. Ebben a fejlesztési fo-
lyamatban mi is benne vagyunk. 
Nagyon odafi gyelünk arra, hogy 
a követelmények szinkronban 
legyenek a munkaerő-piaci igé-
nyekkel. Vagyis ha egy szoftver-
fejlesztő végez, akkor a tudásá-
val el tudjon helyezkedni és a 

munkaadók is azonnal használ-
ható munkaerőt kapjanak. Ah-
hoz, hogy ez tényleg így legyen, 
a keretrendszeren kívül még na-
gyon sok összetevője van a siker-
nek: tananyagfejlesztés, tanárok 
továbbképzése. Ennek érdeké-
ben együtt dolgozunk a miniszté-
riumi szervekkel és háttérintéz-
ményekkel.

 – Van-e ma elegendő infor-
matikus Magyarországon?  

 – Az informatikus a hiányszak-
mák közé tartozik. Több mint 
húszezer informatikus hiányzik 
ma a munkaerőpiacról. Látha-
tó, hogy a jelenlegi felsőoktatás 
nem képes arra, hogy olyan nagy 
létszámú képzett munkaerőt bo-
csásson ki, amennyire ma szük-
ség van, illetve lesz. A tendencia 
ugyanis az, hogy egyre nagyobb 
számban alkalmaznak informa-
tikusokat olyan területeken is, 
ahol korábban más szakmára 
volt szükség. Kiemelten fontos 
tehát a középfokú informatikai 
képzés erősítése.

Négy új szakmával bővült a verseny

Húszezer informatikus hiányzik
ma a munkaerőpiacról 

Losonczi Lívia

Ebben az évben négy új informatikai és telekommuniká-
ciós szakma került be az országos tanulmányi versenybe. 
Ezek, valamint a jövő évi világverseny válogatójának lebo-
nyolítását a HTTP Alapítvány vállalta. Sisák Zoltán kura-
tóriumi elnököt egyebek közt arról kérdeztük, nemzetközi-
leg is versenyképes tudással rendelkeznek-e a magyar fi a-
talok a rendszer-üzemeltetés területén?

Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány 
kuratóriumi elnöke

 – Ön nyilván más szem-
mel nézte a versenyt, hi-
szen évek óta fi gyelemmel 
kíséri. 

 – Megszereztük a szükséges 
rutint ahhoz, hogy különösebb 
bonyodalom nélkül lemenje-
nek az elődöntők, válogatók 
és a döntők is. A kamara, mint 
„fővállalkozó” az iskolákra tá-
maszkodva szervezi a verse-
nyeket, mostanra már rugal-
masan történik minden, a szín-
vonal is kiváló. A szponzori 
háttér maximálisan hozzájárul 
a verseny zavartalan lebonyo-
lításához. Ma már csak olyan 
cégek vannak a támogatók kö-
zött, amelyek komolyan gon-
dolják, hogy a szakképzés mi-
nőségét emelni kell. 

 – Mindez igaz  a villa mos-
iparra, vagyis az önök terü-
letére is?

 – Feltétlenül, különösen ar-
ra a szakmai, gazdálkodási 
körre, amely „beszállítóként”  
támogatja a mi szakmáinkat. 
Képesek és hajlandók is áldoz-
ni azért, hogy a fi atalok megfe-
lelő feltételek között dolgoz-
hassanak, tanuljanak és verse-
nyezzenek.

 – A 2016-os verseny ta-
pasztalatai alapján milyen 
változtatást javasolna még 
a verseny sikeressége érde-
kében?  

 – Talán lehetőséget adni má-
soknak is, hogy bekapcsolód-
janak és hozzájárulhassanak 
a verseny sikeres lebonyolítá-
sához. 

A mi szakmáink támoga tói 
a nagyok, a MAVIR, az MVM 
OVIT, az MVM Partner, az EL-
MŰ, a Schneider, s ez igazán 
nagyszerű dolog. De vélemé-
nyem szerint hasznos lenne 
bevonni a kisvállalkozókat is. 
Nekik is meg kellene jelenni a 
versenyen, fontos lenne a rész-
vételük. Így a duális képzés ki-
szélesedhetne a tanulmányi 
versenyeken is.

Dalia László

– Helyükön vannak a dolgok, egyre jobban működik a 
verseny-rendszer, de érdemes volna további szponzoro-
kat bevonni, kis- és közepes vállalkozásokat is – emelte ki 
Perkó László, az Öveges József Szakközépiskola és Szak-
iskola igazgatója.  

Perkó László igazgató

Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola

Bővülhetne a szponzorok köre?


