Szakképzési különszám a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával készült, az
NFA-KA-NGM 1/2014. számú
pályázat keretében
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– A 2018-ban hazánkban megrendezendő EuroSkills verseny kiváló alkalmat jelent a szakképzés népszerűsítésében – hangsúlyozta Czomba Sándor,
az NGM munkaerőpiacért és szakképzésért felelős államtitkára.
(3. oldal)

– Jelenleg 50 ezer ﬁatalnak van tanulószerződése, 8500 cég foglalkozik
gyakorlati képzéssel – jelentette ki
Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara oktatási és képzési alelnöke.
(3. oldal)

Parragh László, az MKIK elnöke

Nyíljanak ki jobban a kapuk
a szakmunkások számára
Jó úton haladunk afelé, hogy olyan szakképzés legyen Magyarországon, amely egyedülálló a térségben – hangsúlyozta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a nyolcadik Szakma Sztár verseny
záróünnepségén. – Fontos megérteni, hogy a szakképzés
az alkotó munka örömét adja, egzisztenciát teremt, a szakmai tudás jó elsajátítása pedig továbblépési lehetőség a
felsőoktatási intézményekbe is.

Parragh László köszönti a résztvevőket

Osváth Sarolta

Parragh László beszédében kifejtette, hogy 2010. óta, a változtatások eredményeként, több területen jelentős előrelépés történt, így a szakképzésben is.
Mint mondta, ma már nincs éles
határ a felsőoktatás és a szakképzés között, példa erre, hogy
a Szakma Sztár Fesztivál keretében megrendezett versenyeken
szerepeltek logisztikai ügyintézőnek és mechatronikai technikusnak készülő tanulók is. Kitért arra, hogy a kamara nagyon
aktívan vesz részt a felsőoktatás
átalakításában is, és azon dolgo-

zik, hogy kinyíljanak a kapuk a
jó szakmunkások számára, hogy
tovább léphessenek abba az
irányba, amit szeretnek, és amiben szívesen dolgoznának. Ha
valaki elsajátít egy ipari szakmát
és vannak még ambíciói, annak
lehetőséget kell nyújtani arra is,
hogy akár mérnök lehessen.
– Tapasztalataink szerint egyáltalán nem ritka, hogy a nagy
nemzetközi termelő vállalatok
vezetői pozícióiba – mint például a Mercedes, vagy az Audi – egykori szakmunkások kerülnek. Végigmennek a vállalati
ranglétrán, közben magas szinten képzik magukat és rendkívül sikeresek, példálózott a kamara elnöke. – Azt kívánom,

hogy minél többen fussanak be
hasonlóan sikeres pályát az itt
versenyző ﬁatal szakmunkások
közül – tette hozzá.
– Az idei, immár nyolcadik alkalommal megrendezett Szakma Sztár versenyen – mint eddig minden évben – sikerült
néhány rekordot megdönteni –
folytatta az MKIK elnöke. Ezúttal már 39 szakmában hirdettük
meg a ﬁatal szakmunkások versenyét, 192 tanuló mérte össze
a tudását és 82 százalékuk sikeresen teljesítette a szakmunkás
záróvizsga követelményeit, így
már most megszerezte a szakmunkás bizonyítványt. Az MKIK
elnöke gratulált a ﬁatal szakembereknek, akik bebizonyították
rátermettségüket és felkészültségüket, a versenyen való részvételükkel pedig elérték, hogy
külön vizsga nélkül, végzett
szakmunkás minősítést szerezzenek.
Az idén sikerült a látogatói
rekordot is megdönteni – emelte ki Parragh László –, tizenötezer látogató fordult meg három
nap alatt a verseny helyszínén,
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában. A látogatók több
mint 60 százaléka pályaválasztás előtt álló, általános iskolai
tanuló volt.
Parragh László kifejezte, hogy
komoly sikernek tartja a 2018as európai verseny, a EuroSkills
budapesti megrendezéséről szóló megállapodás létrejöttét. A
nagyszabású, mintegy 6 milliárd
forintos költségvetésű rendezvény a hazai társadalmi megítélésben is jelentős pozitív fordulatot eredményezhet. Már
megkezdtük a verseny szervező csapatának összeállítását
– mondta.

Jövőt kell adni a ﬁataloknak
Használható tudást, jövőt kell adni a ﬁataloknak – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az idén nyolcadik
alkalommal megrendezett Szakma Sztár Fesztivál ünnepélyes megnyitóján. Beszédében kiemelte, hogy a szakmunkástanulók fontosak az ország számára.

Orbán Viktor a megnyitón

Kocsi Margit

– Budapesti látogatása alkalmával megállapodást írtak
alá a magyar kormány és kamarák vezetőivel. Miről szól
ez az egyezmény?
– A megállapodás a 2018-as
EuroSkills megrendezésére vonatkozik, annak részleteit rögzíti a magyar kormány, a magyar kamarák és szervezetünk,
a WorldSkills International ré-

széről. Három év múlva a szakmák európai bajnokságának
döntőjét Budapesten tartjuk. A
WorldSkills International közgyűlése tavaly döntött úgy, hogy
az erre pályázó országok közül
a megrendezést Magyarországra bízzuk.
– Milyen
benyomásokat
szerzett az idei nemzeti versenyünkön, a Szakma Sztár
Fesztiválon?
– Egy sor olyan benyomás alakult ki bennem a versenyhelyszíneket és a nagy érdeklődést lát-

teli, boldogító biztonságérzetet
ad, míg a használhatatlan papiros fájdalmas tüske marad örökre – folytatta. Aligha van keservesebb csalódás, mint amikor az
évek alatt megszerzett végzettségről kiderül, hogy nem lehet
vele munkát találni.
Beszéde további részében a
miniszterelnök a diákok és az
oktatók felelősségéről szólt. –
A ﬁataloknak a saját jövőjükről szóló döntést maguknak kell
meghozniuk – hangsúlyozta. –
Szabad világban élünk, szabad
döntésekkel kell irányt szabniuk az életüknek. Vannak azonban dolgok, amelyeket a ﬁatalok
még nem tudnak az életről. Ezért
ott állnak mellettük az oktatóik.
Bízzanak bennük és kérjék segítségüket, tanácsaikat – biztatta
a ﬁatalokat a kormányfő. Majd
a tanárokhoz, szakképzőkhöz
fordulva kijelentette: – Az önök
kezei között dől el a ﬁatalok és
az ország jövője. Nagy lehetőség. Olyan lesz a jövő, amilyenné ezeket a ﬁatalokat formálják.
Kérem, legyenek erre büszkék –
zárta beszédét a miniszterelnök.

nak, hanem jövőt – jelentette ki
Orbán Viktor. – A szakmunkásbizonyítvány csak akkor ér valamit, ha belépő a munkaerőpiAz ünnepi megnyitón Orbán acra. A használható tudás örömViktor miniszterelnök mindenekelőtt üdvözölte és nagyra értékelte, hogy 2018-ban Magyarország rendezi a ﬁatal szakmunkások európai versenyét, a
EuroSkills-t. Ez egyértelműen
azt jelenti, hogy hazánk a szakképzés világában is feljebb lépett egy osztállyal – mutatott rá.
Majd a következőkben arról
beszélt, hogy az ország jövője
egyenlő a magyar ﬁatalok jövőjével.
Ha a ﬁataloknak nincs jövője,
akkor az országnak sincs. Ha a
ﬁataloknak van jövője, akkor az
egész ország emelkedik, akkor
van értelmes munka, van tiszJos de Goey és Parragh László – Orbán Viktor és Czomba Sándor jetességes ﬁzetés. Ezért mi nem
lenlétében – aláírják a 2018-ban Budapesten megrendezésre kerülő
pusztán szakmunkás-bizonyítEuroSkills együttműködési megállapodást
ványt szeretnénk adni a ﬁatalokLosonczi Lívia

Színvonalas versenyre számíthatunk
va, amelyek megerősítettek abban, hogy helyes volt a döntésünk, hogy Magyarországnak szavaztunk bizalmat. Azt tapasztaltam, hogy a magyar kamarák jó
partnereink a 2018-as EuroSkills
előkészítésében, sikeres rendezvényre számíthatunk három év
múlva. Öröm volt látni a lelkes ﬁatalokat, a versenyzőket és a nekik szurkolókat, s a rengeteg diákot, akik azzal a bizalommal jöttek el erre az eseményre, hogy ötleteket és impulzust kapnak saját
pályaválasztásukhoz.
– Mit vár az idei világversenytől, amelyet az idén augusztusban Brazíliában tartanak?
– Immár 43. alkalommal rendezzük meg a WorldSkills-t.

– A gyártóknak alapvető érdeke, hogy
a fesztiválon a jövő kivitelezői első
kézből megismerjék és kipróbálják a
legújabb anyagokat és a technológiát – fejtette ki Kanyuk László, a Knauf
Insulation marketing menedzsere.
(6. oldal)

Orbán Viktor miniszterelnök

Jos de Goey, a WorldSkills Europe elnöke: Budapest jó döntés

A magyar kamarák jó partnereink a 2018-as EuroSkills
előkészítésében, sikeres rendezvényre számíthatunk Budapesten – nyilatkozta az Üzleti7-nek Jos de Goey, a
WorldSkills Europe elnöke, aki személyesen kísérte ﬁgyelemmel Budapesten a Szakma Sztár Fesztivál versenyeit.

S Z A K M A S Z TÁ R F E S Z T I VÁ L K Ü L Ö N S Z Á M

Ez lesz a legnagyobb verseny a
WorldSkills International történetében és az első ilyen esemény
Latin-Amerikában. Öt kontinens
több mint 50 országából és régiójából csaknem 50 szakmában
legalább 1200 ﬁatal méri össze
tudását augusztusban. Mindegyikük világbajnok akar lenni a maga szakmájában. Talán érthető,
hogy nagy az izgalom a vendéglátó brazilok és részünkről is:
emlékezetes WorldSkills-t akarunk Sao Paulóban.
– Hogyan járul hozzá a
szakmák népszerűsítéséhez
és a ﬁatalok elhelyezkedési
gondjainak megoldásához a
WoldSkills International tevékenységével?
– Alapvető feladatunknak te-

kintjük annak tudatosítását, hogy
a szakmák, a szaktudás fontos szerepet játszanak a
társadalom
életében és fejlődésében. Bár direkt
statisztikáink nincsenek, abban is
biztosak vagyunk,
hogy
versenyeinkkel világszerte sok ﬁatalnak
segítünk a pályaválasztásban
és az elhelyezkedésben. Nem ritka, hogy versenyzőink
állásajánJos de Goey, a WorldSkills Europe elnöke
latokat kapnak a
WorldSkills-t és
a EuroSkills-t szponzoráló cé- biztatják társaikat, hogy tanuljagektől. Ezek a motivált ﬁatalok nak szakmát, vállalják a megméjó példát mutatnak munka- és rettetést, mert így könnyebben
szakmaszeretetből, nemes ver- tudnak elhelyezkedni és boldosengésből és kreativitásból. Arra gabb lesz az életük.
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Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola, Esztergom

Állásajánlat a legjobbaknak
Látványosan nőtt a verseny presztízse, mind többen igyekeznek jól szerepelni szaktudásukkal, és soha nem támogatta annyi szponzor a rendezvényt, mint az idén – így öszszegezte a 2014/2015. évi SZKTV tapasztalatait Fenyvesi
Ottó, az esztergomi Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola műszaki igazgatója.
Kocsi Margit
Évről évre egyre több versenyző méretteti meg magát a
náluk hat – hegesztő, szerkezetlakatos, asztalosipari szerelő,
géplakatos, gépi forgácsoló és
szerszámkészítő – szakmában
tartott versenyen, és a színvonal is emelkedik. Idén újdonság
volt, hogy ezúttal első alkalommal különböző cégek képviselői is megjelentek a versenyen,
és közülük többen azzal a céllal,
hogy szívesen látnák a döntőben
helyezést elért tanulókat majdani munkatársaik között.
Esztergomban a verseny kétféle módon zajlott: egyrészt a
hagyományos, úgynevezett modulos vizsga alapján, másrészt
a szerszámkészítő szakmában

a jövőben már várhatóan ilyen
formában rendezik meg a versenyeket. A résztvevők először
egy adott rajz alapján CNC programot írtak, majd ennek felhasználásával menetes csapot készítettek, s mindezt a Szakma Sztár
Fesztivál szerszámkészítő döntősei fel is használták a versenydarab elkészítésénél.
Az idei Szakma Sztár Fesztiválon is nagy előrelépést tapasztaltam, például a versenyzők felkészültségében és a rendezvény
dizájnjánál. Ugyancsak örültem
annak is, hogy minden eddiginél
több diák követte nagy érdeklődéssel a döntősök munkáját –
hangsúlyozta Fenyvesi Ottó. Külön kiemelte, hogy szívesen látná, ha a 2016-os versenyeken nagyobb hangsúlyt kapnának a jövő szakmái, és egységes, komplex szabályzat alapján rendezFenyvesi Ottó, az esztergomi Géza nék meg a szakmai megméretFejedelem Ipari Szakképző Iskola tetéseket. Szerinte a szerszámműszaki igazgatója
készítők mellett a többi szakmában is megérné alkalmazni a
– ugyancsak újdonságként – komplex változatot, mert az igakomplex formában. Ez utóbbi zán kreatív alkotásra készteti a
azért érdemel ﬁgyelmet, mert versenyzőket.

Tehetséghidak – kísérleti projekt, uniós támogatással

Tehetségpróba CNC-kkel
A kétkezi szakmákban is vannak tehetségek – erre kívánta
felhívni a ﬁgyelmet a Szakma Sztár Fesztiválon a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) –
nyilatkozta lapunknak Bajor Péter, a civil szervezet ügyvezető elnöke.

K. M.
A Tehetséghidak programban európai uniós támogatással
megvalósuló kísérleti projektjük keretében egyrészt a háromnapos rendezvényen lehetőséget teremtettek arra, hogy az érdeklődő ﬁatalok – s bőven akadtak jelentkezők – kipróbáljanak
munka közben két, egyenként
600 ezer forint értékű, CNC vezérlésű famaró gépet. Egyúttal
gondoltak a legjobban szereplő
faipari szakmunkástanulókra és
az őket felkészítő oktatóikra is:
őket ajándékokkal – tradicionális asztalos munkáknál használatos szerszámokkal – díjazták a
verseny zárónapján.

A két famaró gép – a MATEHETSZ tulajdona –, már eddig
is hozzájárult a tehetséggondozáshoz. Dancsó János asztalosmester és munkatársai Nógrád,
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pályaorientációs céllal bemutatókat tartottak
velük az ottani iskolák hetedik osztályos tanulóinak, azzal
a céllal, hogy felkeltsék az érdeklődésüket az asztalos szakma és a szakiskolák iránt. Ezeken a kiscsoportos, egyenként
maximum 15 fős foglalkozásokon eddig már több mint 400 diák vett részt. Több asztalos tábort is szerveztek az elmúlt két
évben, egyhetes turnusokban,
ahol 150-200 ﬁatal ismerkedhetett a faipari szakmákkal.
A MATEHETSZ ezeken az

Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke

eredményeken felbátorodva azt
tervezi, hogy a következő években hasonló kísérleti projekteket indít más kétkezi szakmákban is, azok megismertetése, a
pályaorientáció segítése és a
tehetségek felkutatása érdekében.

Bővíteni lehetne a szakmák körét

meg a számukra szükséges szakembereket. Hasonló gondot jelentenek a szakmai gyakorlatok.
Az informatikus és távközlési taÉpületgépész technikus szak- nulóknak például kifejezetten nemában a 2. és 4., a víz-, csatorna- héz fogadó vállalkozást találni.
és közmű-rendszerszerelő szakmában a 2. és 3. helyet szereztük
meg. Évről évre iskolánk rendezi
a négy szakma versenyét, a mostani volt a nyolcadik a sorban, már
összeszokott a gárda – összegezte SZKTV tapasztalataikat Fábián
Zoltán. Megjegyezte, hogy a versenyhez általában nehéz szponzorokat találni. Talán ha még nagyobb hírverés kísérné a Szakma
Sztár Fesztivált, a cégek is jobban
kaphatók lennének a verseny támogatására. Ugyanakkor a személyes kapcsolat is sokat nyom a latban – tette hozzá. Érdemes lenne
akár központi szervezéssel rábeszélni a vállalatokat a versenyek Fábián Zoltán, a budapesti Szily
felkarolására, ami nekik is jó len- Kálmán Műszaki Szakközépiskola
ne, mert így könnyebben találnák igazgatója
– kocsi –

Áldoznak a magas színvonalú
oktatásra
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint az ország villamosenergia-termelésének több mint felét termelő vállalat számára stratégiai fontosságú az emberi erőforrás. A nálunk dolgozó, kiválóan felkészült és elkötelezett szakembergárda a garancia arra, hogy a Paksi Atomerőmű
a biztonság mindenkori elsődlegessége mellett, a legalacsonyabb költségszinten, megbízhatóan termel áramot –
nyilatkozta dr. Kovács Antal, a társaság kommunikációs
igazgatója.
Peredi Ágnes

– Az atomerőmű hosszabbított üzemideje, illetve a kapacitás-fenntartó beruházás rövidés középtávú munkaerőigénye
okán az eddigieknél is hangsúlyosabb az utánpótlás kérdése:
kiemelt fontosságú, hogy a szakképzésből is megfelelően felkészített, motivált ﬁatalok kerüljenek ki. Mindezek érdekében
rendszeresen részt veszünk – támogatóként, szponzorként, de
akár szakmai zsűriként is – a különböző tanulmányi versenyeken, a szakmákat népszerűsítő rendezvényeken, így például
a Szakmatúra programban és a
Szakma Sztár Fesztivál vetélkedőjén is.
Lényeges, hogy a diákok megismerjék a szakmákat, kellő információ mennyiséggel rendelkezve, megalapozott döntéseket hozzanak a pályaválasztás
során. Tapasztalataink szerint a
diákok mindenkor nagyon nyitottan, megfelelő versenyszellemmel állnak a szakmai vetélkedőkhöz, ami bizakodásra ad

okot a jövőre nézve. A tanulmányi versenyeken időről időre kitűnnek tehetségek, akik számára igyekszünk vonzó alternatívát
kínálni a későbbi munkahelyválasztásban. A szakmai megmérettetéseken túl a helyszíni információszerzés is hatékony
eszköze az ismeretbővítésnek,
évente több tízezren – köztük
nagy számban diákok – keresik fel az atomerőművet. Tevékenységünk általános ismertetése mellett rendszeresen szervezünk a tanulók számára szakmaismereti programokat is, amikor
helyben, üzemi területen szerezhetnek közvetlen tapasztalatot
az itteni szakmákról, munkakörnyezetről, lehetőségekről.
A szakképzésben kiemelt jelentőségű a kellően gyakorlatorientált felkészítés, amelyre a
duális rendszer alkalmasnak bizonyul – tette hozzá a kommunikációs igazgató. – Elengedhetetlen, hogy a diákok alapos szakmai ismeretekre tegyenek szert,
és mindez a gyakorlati oktatás
magas színvonalával, jó szakmai műhelyek közreműködésével egészüljön ki. Nem elhanyagolható igény, hogy a szakkép-

zés és az általa biztosított végzettség megfelelő alapja legyen
a megélhetésnek, így a közepesnél jobb tanulmányi eredménynyel rendelkező diákok számára ne csak a gimnázium jelentse a perspektívát. A hiányszakmák kialakulása komoly gondot
jelent az iparvállalatoknak, ami
ellen a szakképzés megerősítése és annak népszerűsítése sokat tehet.
Egy olyan különleges munkahely, mint a Paksi Atomerőmű különösen speciális igényeket támaszthat a szakképzéssel
szemben. Erről az igazgató elmondta:
– Legközvetlenebb kapcsolatunk az atomerőmű bázisiskolájával, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiummal (ESZI)
van, amely intézmény 1986. óta
működik, és főként a gépészet,
informatika, környezetvédelem,
közgazdaságtan-ügyvitel, villamosipar és elektronika ágazatban folytat szakképzést, valamint felnőttképzést. Az ESZI
mostanra kiváló hírű szakközépiskolává nőtte ki magát, mivel a felsőoktatási intézményekbe felvettek statisztikai adatai
alapján az iskola az ország legjobb tíz szakközépiskolája között szerepel. Az atomerőmű
ezen túl saját képzési központtal, gyakorlóközponttal és szimulátorral, valamint számos
oktatási programmal is rendelkezik, a magas színvonalú oktatás ugyanis társaságunk számára kulcskérdés.

Az SZKTV, OSZTV versenyek története

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola: Nehéz szponzorokat találni

Nagy eredmény, hogy ebben a tanévben rengeteg diák jelentkezett az épületgépész technikus, központi fűtés- és
gázhálózat-rendszerszerelő, víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő, hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő versenyre. Plusz öröm, hogy tanulóink az országos versenyen az
idén is elismerésre méltó eredményekkel gyarapították
éremtáblázatunkat – mondta el Fábián Zoltán, a budapesti
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola igazgatója.

Paksi Atomerőmű Zrt.

Általános jelenség, hogy egyre kevesebb a jelentkező diák – emelte ki. – Ennek következtében kiéleződött a verseny
az oktatási intézmények között, a fenntartó viszont csak
azt vizsgálja, hogy mekkora a
létszám. Bonyolítja a helyzetet,
hogy akad az oktatási intézmények között olyan is, amelynek
sem embere, sem eszköze nincs
egy-egy új képzés bevezetésére,
mégis elindítják, elcsábítva a ﬁatalok egy részét a jó iskoláktól.
Az oktatáspolitikának fokozottan koordinálnia kellene a képzéseket, a piaci igények mérlegelésével. Így elkerülhető lenne
egyes szakmákban a túlképzés,
máshol pedig a szakemberhiány.
Végül, ami a jövőt illeti, Fábián Zoltán szerint az SZKTV keretében bővíteni lehetne a szakmák körét. „Például az elektronikai műszerészeket szívesen
bevonnánk a versenybe, mert
még nincs lehetőségük országos megmérettetésre” – jegyezte
meg. Ugyanez érvényes a művészeti szakmákra is. Sajnos, ezek
tanulói sem képviseltették magukat a Szakma Sztár Fesztiválon, pedig elég nagy területről
van szó, ami tele van rejtett tehetségekkel.

A jó szakma felér
egy diplomával

Az országos szakmai versenyeket a 2007/2008-as tanévtől
rendezi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, kezdetben a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, majd később már az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekkel is kiegészült az országos szakmai versenyek palettája. A szakmai versenyek országos döntői a Szakma Sztár Fesztivál keretében történtek.
Kalmár Zsolt
A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával (MKIK) közösen
2015-ben az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítések közül harminckilenc szakmában, a
nappali tagozaton végzős tanulók
számára immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV)
és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV), melynek
országos döntőjére a Hungexpo
F és G pavilonjában (több mint
13.000 m2-en) került sor.
A szakmai versenyek fő célkitűzése a gyakorlatigényes, „ﬁzikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvaliﬁkált szakmákat is – társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése,
azok népszerűsítése.
Az MKIK a területi kamarák
közreműködésével biztosította
valamennyi megyeszékhelyen az

írásbeli elődöntők lebonyolítását.
A végső megmérettetésre, az
országos döntőre a háromnapos
Szakma Sztár Fesztiválon került sor 2015. április 27–29. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában,
melynek megnyitó ünnepségén
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett, majd
a megnyitót követően végiglátogatta a versenyhelyszíneket is. A
megnyitó keretében aláírásra került a EuroSkills 2018. budapesti
megrendezéséről szóló megállapodás is, amelyet Jos de Goey a
WorldSkill Europe elnöke, valamint Parragh László az MKIK elnöke írt alá.
A fesztiválon az idén mintegy
15 ezer látogató vett részt.
A vidéki iskolákból, a területi
kamarák szervezésében, 200 autóbusszal több mint 9 ezer diák érkezett. Több mint 60 százlékuk 8.
osztályos, pályaválasztás előtt álló ﬁatal volt. A budapesti általános iskolákból további 5 000 diák
látogatott ki a fesztiválra.

A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara
SZKTV különszáma
Alapította:
a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara 1996-ban
Felelős szerkesztő:
Lajos Júlia
Olvasószerkesztő:
Osváth Sarolta
Szakmai lektor:
dr. Szilágyi János
Fotó:
Hajdú Attila
Hatlaczky Balázs
Szerkesztőség:
Headline PR Kft.
1136 Bp., Pozsonyi út 28.
Telefon: 06 30 951-8311
e-mail: headline@headline.hu
Kiadja
MKIK Szolgáltató Nonproﬁt Kft.
1055 Bp., Kossuth L. tér 6–8.
Tel.: 474-5151, fax: 474-5159
Felelős kiadó:
Ay János
ügyvezető igazgató
Tördelés,
nyomdai munkák:
Perjési Graﬁkai Stúdió
1116 Bp.,Építész u. 8–12.
Tel.: 209-3859
Internet:
www.perjesi.hu
Felelôs vezető:
Petró Lajos
Az Üzleti7
SZKTV
különszám
című kiadványa bármely részének
másolásával, terjesztésével,
az adatok elektronikus tárolásával
és feldolgozásával kapcsolatos
minden jog fenntartva.
Értesüléseket csak az Üzleti7-re
hivatkozva lehet átvenni!
ISSN: 1416-5023

Orbán Viktor az egyik versenyzővel

DUÁLIS KÉPZÉS

2015. MÁJUS

Bihall Tamás a duális képzés előnyeiről

Versenyképes tudás, biztos állás
Elméleti csavarhúzás nincs – sommázta Bihall Tamás, az
MKIK oktatási és képzési alelnöke a duális képzés jelentőségével kapcsolatos véleményét. A tanulóknak valós munkahelyeken, „élesben” kell megszerezniük a szakmai ismereteket, a megfelelő gyakorlati képzőhelyek kiválasztásának felelősségét pedig a kamara magára vállalja.
Losonczi Lívia

– A sajtó gyakran bírálja a
szakképzés utóbbi években
bekövetkezett változásait.
Olyan vélemények is megfogalmazódtak, hogy a duális
képzés inasokká degradálja
a gyerekeket. Mi a véleménye ezekről a kritikákról?
– Természetesen én is ismerem a szakmai vitákat, és az is
természetes, hogy a kamarának ezekkel a vitákkal nincs baja. Ugyanakkor az állításokkal
nem ért egyet. A duális képzés
lényege éppen az, hogy a szakképzésben részesülő tanulók
valódi munkahelyeken ismerjék meg és tanulják ki a szak-

mát. Ennek a világon semmi
köze sincs az inassághoz. Nem
arról van szó, hogy a ﬁatalok
a vállalatnál az udvart sepregetik, vagy tízórait hordanak a
mesternek. A kamara akkreditálja és folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzőhelyeket,
valamint a technológiai és pedagógiai feltételeket. Mindenkinek érdeke, hogy a ﬁatalok a
munkahelyi körülmények között is ugyanolyan képzésben
részesüljenek – szakmaelméleti
szempontból is – mintha iskolapadban ülnének.
– Van-e elég képzőhely?
– Jelenleg 50 ezer ﬁatalnak
van tanulószerződése, 8500 cég
foglalkozik gyakorlati képzéssel. Mégis előfordul, hogy valamiért az iskola bent tartja a ta-

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

nulót a saját tanműhelyében. Ez
év júliusától – a kamara garanciavállalási jogosítványával – ez
a helyzet is megváltozik. Ettől
az időponttól kezdve az MKIK
biztosítja a szakiskolákba jelentkező diákok vállalati elhelyezését, akár egyenként is. A

Ritkán látni annyi kamaszt egy helyen zsizsegni, bámészkodni és figyelni, mint a Szakma Sztár Fesztiválon.
Figyelik, nézik, mi micsoda, ki mit csinál…
Nem kell őket fegyelmezni, terelgetni. Mennek az ösztönük, a kíváncsiságuk után.
Megállnak, fotóznak, ha valami érdekli őket, tanácskoznak egymással, kérdezősködnek.
Sőt, ki is próbálják a szerszámokat, a gépeket, a szakmákat. Gyalulnak, fúrnak, faragnak, szerelnek.
Úgy tűnik, a kamaszok pontosan tudják, mi érdekli őket, és mi nem.
Elég megmutatni nekik ezt, azt, és utána már maguk is tudnak választani, dönteni.
A kamaszok okosak és nagyon jók még az ösztöneik is.
Legtöbbjük már azt is tudja, hogy mi legyen, ha nagy lesz. S aki még nem, az
fogadja meg a hajdani nagy színész, Pécsi Sándor remek tanácsát: „Olyan pályát válasszanak, amit vasárnap is
szívesen csinálnának.”
A felnőtteknek „csak” az a dolguk, hogy megadják hozzá az esélyeket.
Peredi Ágnes

Berkes Gábor, a „megszállott” asztalos

A szorgalom repít a csúcsra
Versenyzőként az volt az álmom, hogy majd segítek az utánunk jövőknek. Ezt mostanra sikerült elérnem – mondta
Berkes Gábor, aki a versenybizottság tagjaként debütált
az idei Szakma Sztár Fesztiválon. A ﬁatal épület- és bútorasztalos először 2012-ben kétszeres, boldog aranyérmesként nyilatkozott lapunknak a belgiumi Forma-1-es pályán
megrendezett EuroSkills-en.

Három éve nyertem aranyérmet csapatban és egyéniben a
szakmák európai bajnokságán,
a EuroSkills-en, előtte, 2009ben pedig a kanadai világversenyen nyolcadik lettem egyéniben. Ezek az események máig
meghatározzák életemet, most
éppen az a megtiszteltetés ért,
hogy versenybizottsági tagként
vehettem részt a Szakma Sztár
Fesztiválon – kezdte saját versenyzői és szakmai útja bemutatását Berkes Gábor.
Kitartott szakmája mellett.
Kezdettől fogva Győrben a
Trendi Design Kft.-nél dolgozik, amely már versenyzőként
is támogatta, közben pedig készül a mestervizsgára.
Ebben a szakmában kevés a
jó szakember, de aki jó, az igazán jó. Az asztalosok fele nem
veszi komolyan a szakmáját, a
másik fele viszont elhivatott.
Én az utóbbi, már-már megszállott csoportba tartozom – jegyezte meg. Majd hozzátette: –
Már nagyon vágyom arra, hogy
újra ott legyek a nemzetközi
versenyeken, ha lehet, szakértőként.
Még versenyzőként született
meg benne a gondolat, hogy később segíteni akar a felkészülésben, s ez most valóra vált.
Szerinte a felkészítői munka és
a zsűritagság mások számára is

óriási motiváció lehet, mert jó
dolog látni az utánuk jövők fejlődését, tehetségét, megkönynyíti a kapcsolatépítést. Egyúttal önmagát arra kényszeríti,
hogy mindig naprakész legyen
a szakmában.
Az idei Szakma Sztár Fesztiválon mindegyik faipari szakmában erős volt a mezőny. A
ﬁataloknak rendkívül nagy elismerés egy ilyen versenyen
részt venni, és esély a továbblépésre a szakmák európai és világbajnokságára, a EuroSkillsre és a WorldSkills-re. Berkes
Gábor biztos abban, hogy az
idei brazíliai WorldSkills-re utazó két magyar ﬁatal a bútor- és
épületasztalos egyéni versenyeken ismét jól szerepel majd.
A mostani budapesti rendezvényen több olyan versenyzőt látott, akik eséllyel pályázhatnak
a jövő évi göteborgi EuroSkillsre. Általános tapasztalata, hogy
egyre ügyesebbek a diákok. Ez
köszönhető a felkészítő tanároknak és oktatóknak is, mert
azt gyakoroltatták velük, amilyen kihívásokkal a Szakma
Sztár Fesztiválon is találkozhattak.
– Bölcs dolog az, hogy Magyarországon beépítik a hazai
és nemzetközi versenyfeladatokat a képzésbe, mert ez abban
is segíti a tanulókat, hogy helyt
álljanak a különböző szakmai
megmérettetéseken – hangsúlyozta Berkes Gábor.
Mit tanácsolna azoknak, akik

adata, és ezek a szintek természetesen összefüggnek egymással. A kamara igen sajátos helyzetben van, hiszen valamennyi
felületen dolgozik. Az általános iskolákban pályaorientációt végzünk, ahol már mérhető eredményeket értünk el. Az
iskolarendszerű szakmunkásképzésben a legfontosabbnak
azt látom, hogy megértessük a
társadalommal: a rendszer nyitott, tehát ha valaki kitanulja a
villanyszerelő szakmát, akkor
néhány év múlva lehet belőle
villamosmérnök, megvan rá a
lehetősége, csak tanulnia kell
hozzá. Nagyon örülök, hogy a
duális képzés elindult a felsőoktatásban is. Ebben a felgyorsult világban nincs arra idő,
hogy valaki az egyetem után 2-3
évet töltsön a gyakorlati tudás
megszerzésével. A jövőben a
mérnökök, az informatikusok,
az agrár- és a gazdaságtudományi pályákra készülők az évi 46
heti tanulmányi idejükből 22
hetet valós cégeknél fognak eltölteni. Az érdeklődés azt mutatja, hogy a ﬁatalok már felismerték a duális felsőoktatás
előnyeit, és az sem mellékes,
hogy tudják, így biztosan lesz
állásuk.

Czomba Sándor a verseny jelentőségéről és hozadékáról

A kamaszok tudják

K. M.

tanuló csak abban az esetben
maradhat bent az iskolában, ha
a kamara igazolja, hogy nincs
ilyen gyakorlati képzőhely. Erre máris mondok példát: ÉszakMagyarországon egyetlen húsüzem foglalkozik gyakorlati oktatással, viszont több iskolában
is indult hentes képzés. A kamara kétségesnek látja, hogy
kizárólag iskolai gyakorlat keretében hatékony szakmai képzés valósulhat meg.
– A Szakma Sztár versenyen mindig az egyes szakmák legjobbjai mérik össze a
tudásukat: tehát gyakorlatban és elméletileg is felkészült, gyakran több nyelven
beszélő ﬁatalok versenyeznek. Ugyanakkor a közismereti órák számának csökkenése miatt sokan úgy vélik,
hogy azok, akik most kezdenek szakmát tanulni, komoly hátrányba kerülnek,
egyszerűen tudatlanok és
tájékozatlanok lesznek.
– Ez a vita 2012-ben már le-

zajlott a magyar parlamentben.
Nem tudok mást mondani 2015ben sem, a szakma megtanulása
elsősorban a gyakorlatról szól.
Természetesen azt az elméleti
hátteret, ami a szakma műveléséhez kell, azt a gyerekeknek
meg kell szerezniük. Ez mindenkinek az érdeke, leginkább
a gazdaságnak, hiszen a munkaerő versenyképessége alapvető
fontosságú. A 14-15 éves ﬁatalok felkészületlenül kerülnek a
középiskolába, pedig az általános iskolában eltöltött időnek
elegendőnek kell lennie ahhoz,
hogy a gyerekek megszerezzék a fontosabb készségeket,
az alaptudást és mindazt, ami
az életben való eligazodáshoz
szükséges. Valószínűleg pedagógiai innovációkra is szükség
lenne, mert például egy kőműves vagy burkoló a gyakorlati
képzés során is megtanulhatja a térfogatszámítást, hogy ki
tudja számítani az adott helyiség csempeszükségletét.
– Milyen további elképzelései vannak a kamarának a
duális képzés terén?
– Mi az oktatást rendszerszerűen kezeljük, melynek lényege, hogy minden oktatási
szintnek megvan a maga fel-
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Az aranyérmes Berkes Gábor ma
már a versenybizottság tagja

szeretnének ilyen versenyeken
részt venni? – kérdeztük. – Feltétlenül szálljanak be ebbe a folyamatba, minden versenyen
részt kell venni, kicsit ugyan rögös az út, de megéri – hangzott
a válasz. – A felkészítések általában kőkemények, rengeteg
időt és fáradságot igényelnek,
mégis érdemes komolyan venni, mert a versenyek a szakmai
elismerések mellett életre szóló élményt jelentenek, és olyan
helyekre juttatnak el, ahová
magánemberként nem biztos,
hogy el tudnának menni. Annak
sem szabad elkeserednie, aki
elsőre nem ér el jó eredményt,
kitartónak kell lenni.
Először én is ötödik lettem
a Szakma Sztáron, utána a válogató versenyen már nyertem és mehettem Kanadába a
WorldSkills-re – árulta el Berkes Gábor. S lelkemre kötötte,
hogy legfontosabb tanácsát feltétlenül írjam le: „A szorgalom
repíti az embert a csúcsra.”

A ﬁataloknak fontos a jövőkép
A Szakma Sztár Fesztivál kiemelkedő jelentőségű esemény
abból a szempontból, hogy a ﬁataloknak legyen jövőképe, kiváló lehetőségeket biztosít a pályaorientációra – véli
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
munkaerőpiacért és szakképzésért felelős államtitkára.

Kocsi Margit
– Látszottak már a szakképzés új trendjei az idei
Szakma Sztár Fesztiválon?
– Az elmúlt években folyamatosan nőtt a versenyen résztvevő tanulók száma, az elődöntőkön idén már 4600-an indultak.
A minél életszerűbb gyakorlati
feladatok és a vállalkozások aktív részvétele/támogatása a verseny szervezésében összhangban áll a duális képzés erősítésének a céljával.
– A megnyitón és az eredményhirdetésen is részt vett.
Mit tapasztalt, a ﬁatalok fogékonyak az új törekvésekre és készek együttműködni
a siker érdekében?
– A ﬁatalok fogékonyságát és
együttműködési hajlandóságát
nyilvánvalóan segítik az ilyen
rendezvények, megmérettetések. Fontos, hogy a munkaerőpiacra készülő ﬁataloknak legyen
jövőképe, lássák, hogy szükség van rájuk, és hogy megfelelő hozzáállással sikeresen boldogulhatnak az életben. A Szakma Sztár Fesztivál ezt segítő, kiemelkedő jelentőségű esemény.
– Mit tart az idei rendezvény legfőbb eredményének
és mi az, amin még változtatni kellene?
– A verseny sok fontos pozitív hozadéka közül kiemelném,
hogy a pályaorientáció szempontjából rendkívül jó lehetőségeket biztosít a Szakma Sztár
Fesztivál, hiszen minden évben
több mint 10 ezer tanuló nézi

meg élőben a versenyt, és akár
az ott látottak alapján hozhat
meg életre szóló döntéseket. A
megfelelő, átgondolt pályaválasztás a szakképzési rendszer
hatékonyságát is növeli. A fejlődés, szakmai előrelépés minden évben fontos és lehetséges.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) immár nyolcadik alkalommal rendezte meg
ezt a versenyt, így rengeteg tapasztalat kerülhetett beépítésre, ugyanakkor a nemzetközi
megmérettetések és különösen
a WorldSkills versenyen látottak
alapján egyértelmű, hogy a versenyzők felkészítésében – már
csak a technológiai fejlődés miatt is – mindig van hova előre
lépni. Fontos annak erősítése,
hogy a kiváló tanulók és a vállalkozások már e verseny keretében egymásra találjanak, a diákok motivációjának növelése és
a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának biztosítása céljából.
– 2018-ban Magyarország
rendezi a szakmák európai
versenyének döntőjét. Miért
fontos ez számunkra és hogyan halad a felkészülés?
– A 2018-ban Magyarországon megrendezendő EuroSkills
verseny kiváló alkalmat jelent
a megmérettetésen szereplő ﬁatalok példaképpé emelésében, a
szakképzés népszerűsítésében,
presztízs értékű lehetőség hazánk számára, a szakképzésen
túlmutató gazdasági, turisztikai
lehetőségeket is magában rejt.
A szakképzésben érintetteknek
lehetőséget biztosít a nemzetközi színvonal megismerésére,

Czomba Sándor, az NGM munkaerőpiacért és szakképzésért felelős
államtitkára

a tapasztalatok akár közvetlen
beépítésére a hazai szakképzés
rendszerébe. A felkészülés érdekében a megfelelő kormányzati döntések megszülettek, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) biztosítja az MKIK részére az aktuális feladatok (szakmai stáb felépítése, tervezési
munkálatok) ellátásához szükséges forrást.
– A budapesti rendezvény
előtt lesz még két fontos
nemzetközi verseny: idén augusztusban Sao Paulóban a
szakmák világbajnoksága és
2016-ban Göteborgban az európai döntő. Milyen eredményekre számít?
– Az európai döntőn legalább
az elmúlt két alkalommal elért
kimagasló eredményhez hasonló teljesítményt várunk a magyar csapattól, a 2018-as hazai rendezés miatt is különösen
fontos ez. A világversenyen sokkal erősebb a mezőny, de bízom
benne, hogy egyes szakmákban
sikerül megszorítani a favorit
országok versenyzőit.

Kreativitás és az ördög fürdőkádja
A tanulók kreativitását dicsérte az a bemutató, amelyet az épületgépészeti verseny színhelyének közelében lehetett látni. A diákok egy pályázati felhívásra készítettek tárgyakat azokból a csövekből és alkatrészekből, amelyeket
a szakma gyakorlása során használnak. A radiátor csövekből készült bicikli, a működő szökőkút, vagy a valódi
tüdőt és annak működését imitáló tárgyak mind a fiatalok alkotó fantáziáját bizonyították.
Néhány méterrel arrébb pedig valódi szakmai időutazás részesei lehettek a látogatók. Chappon Miklós igazgató és Hoffmann László igazgatósági tag, az Épületgépészeti Múzeum vezetői lelkes tárlatvezetésen mutatták
be az érdeklődőknek, hogy száz év alatt milyen fejlődésen ment át a szakma. A legérdekesebb attrakciónak az
úgynevezett ördög fürdőkádja bizonyult, egyik végén kályhával, másik felén pedig kéménycsővel. Fura elnevezését feltehetően onnan kapta, hogy a kád alá kellett gyújtani, és az így nyert meleg vízben lehetett megfürdeni.
(vagy leforrázódni…) A kiállítás tárgyai között régi, rézköpenyű bojlerek, vaskályha vízmelegítővel, illetve veremben tárolt jéggel hűtött „jégszekrény” is látható volt. Az épületgépész szakma érdekességei mellett olyan
szemet gyönyörködtető tárgyak is helyet kaptak a mini-kiállításon, mint a nagy igényességgel festett angol WCcsésze, vagy a Zsolnay porcelánból készült kiöntő. A 2002-ben indult gyűjtés eredménye ma már 12 ezer tárgy
és dokumentum. A szakma jövendő kiválóságainak mindenképpen izgalmas élmény az egyedülálló gyűjtemény
megtekintése.
L. L.
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Dolgos Bálint szerszámkészítő

GYŐZTESEK
Czakó Tamás szakács

Jenei Dávid épületgépész technikus

A Mercedesnél
Igazán jó érzés nyerni Itthon képzelem el
kaphat majd munkát
a jövőmet
Kocsi Margit

Dalia László
A szerszámkészítők versenyét
a szentgotthárdi Dolgos Bálint
nyerte meg. A kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és
Szakiskola tanulója már élvezte
a duális képzés előnyeit: a Mercedes tanműhelyében volt gyakorlaton. A családja épp azért
költözött Szentgotthárdról Kecskemétre, mert itt jobbak voltak
Bálint tanulási lehetőségei és a
szülők is kaptak munkát. Bármilyen biztos volt a dolgában, azért
a versenyen izgult egy kicsit.
Egy kicsit stresszeltem a döntőben, vétettem is egy apró hibát –
Dolgos Bálint szülei is a Mercedesnél
mesélte a verseny után. – Amikor
dolgoznak
a hajlító szerszámot készítettem,
a maróval ejtettem egy kis hibát,
de ez nem számított annyit, hogy veszélyben lett volna az elsőségem. Amúgy az iskolában hónapok óta keményen készültem, rajzoltam, számításokat végeztem és persze gyakoroltam a fogásokat.
Bálint egyedül képviselte a Szakma Sztár Fesztiválon a kecskeméti szakiskolát, de Mózer Ferenc és Samir Kisraic szakoktatók,
valamit Raj Ferenc, a tanára büszkék lehetnek rá. A Mercedesben
egyébként a tanműhely külön van, de nyári gyakorlaton volt szerencséje látni az egész gyárat, hiszen dolgozhatott a szerszámkarbantartóknál, a présgépeknél és a forgácsolóközpontban is. A Mercedesnél fog dolgozni, még nem állapodott meg véglegesen, de valószínűleg a szerszámkarbantartóknál kap munkát. És az iskolát sem
hagyja abba, levelezőn még két éve van, hogy leérettségizhessen.
Szerdán és szombaton járok majd iskolába, ezt bírni fogom. És
hosszú távon is a Mercedesnél szeretnék dolgozni, ez persze nem
jelenti azt, hogy egyszer nem próbálnám ki magam egy német vagy
osztrák üzemben. A szüleim is a gyárban dolgoznak, anyám irodán,
apám pedig a préselt alkatrészeket ellenőrzi és javítja. A család
egyébként ma még Suzukival jár…

A szakácsok versenyét Czakó
Tamás nyerte, aki a szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakiskolából érkezett a budapesti megmérettetésre. Az eredményhirdetés után büszkén élvezte a győzelem örömét. S rögtön sorolta is, hogy ki mindenkinek köszönheti sikerét: a felkészítő tanára Vas Imre volt, a
szakmai tudást Törjék Attila séftől és Kovács Imréné tanárnőtől,
az elméleti ismereteket pedig
Bánhegyesi Anikó és Hegedűsné
Kis Ildikó tanárnőktől kapta.
Ebből is látszik, hogy az első Czakó Tamás jövője többesélyes
helyezésem valódi csapatmunka
eredménye, igazán jó érzés nyerni – állapította meg boldogan a 21 éves ﬁatalember. Mivel érte el
ezt a sikert? – Talán a hideg étellel, mert a meleg nem annyira
sikerült, és főleg az elméleti tudásommal, mert abban tényleg jó
voltam – válaszolta. Lazán kezdte el a munkát, emiatt időhiányba
került, ami növelte a stresszt, de összességében nem izgult túlságosan.
Czakó Balázs jövője többesélyes. Egyfelől szeretne elhelyezkedni valahol. – Talán külföldön, ha megtalálom a helyem, de mindenképp szakácsként dolgozom tovább – latolgatta a lehetőségeket. Ha ez nem jön be, akkor esetleg újra iskolapadba ül. Elsősorban a testnevelés vonzza, de mivel angolból emelt szintű érettségije van, ezt a szakirányt sem zárja ki pályaválasztásánál.

Tóth Máté erősáramú elektrotechnikus

Jöhet a következő
próbatétel

Losonczi Lívia

A magyar ipart szeretném erősíteni – foglalta össze egy mondatban hosszú távú terveit Jenei
Dávid, az épületgépész technikus
kategória győztese. A szegedi
Móravárosi Ipari Szakképző iskola diákja érettségi után tanulta ki
a szakmát, és véleménye szerint
most elért sikerében döntő szerepe volt kiváló tanárainak.
– Mit csinál egy épületgépész?
– Nagyon sok mindent. A szakma magában foglalja a víz- gázés fűtésszerelést, valamint a klímatechnikát. Az épületgépész el- Jenei Dávid „beleszületett” a
készíti ezeknek a munkáknak a szakmába
részletterveit, megszervezi a műszaki átadást-átvételt, irányítja a
kivitelezési, javítási, karbantartási feladatokat, tehát a tevékenysége igen sokrétű. Az épületgépészetet komoly szakmának tartom, hiszen erre a munkára mindig szükség van, elég, ha csak arra gondolunk, hogy télen fűteni, nyáron hűteni kell az épületeket. A versenyfeladat egyébként egy radiátoros fűtés bekötése volt.
– Mi keltette fel az érdeklődését, amikor ezt a pályát választotta?
– Édesapám is ezzel foglalkozik, 25 éve vezeti a családi vállalkozást. Tulajdonképpen „beleszülettem”, kézenfekvő volt, hogy én is
ezt a szakmát választom. Tetszett, amit édesapám csinált, bár soha
nem erőltette, hogy ezzel foglalkozzak. Magamtól döntöttem így.
– Mik a további tervei?
– Szeretnék továbbtanulni, el akarom mélyíteni és fejleszteni a
szakmai tudásomat. Szándékomban áll, hogy elvégezzem a gázkészülék szerelő tanfolyamot, nincs kizárva az egyetem sem, de csak
a későbbiekben. Most szeretnék a családi vállalkozás részese lenni és ott dolgozni. Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy maradok-e a
szakmában és itthon képzelem-e a jövőmet, akkor a válaszom egyértelműen igen. Mind a két kérdésre. A magyar ipart kívánom erősíteni.

– kocsi –

A szakmák felvonulása

Sitkei Balázs cukrász

Várja a Stella Cukrászda
K. M.
Eddig ez az aranyérem életem
legnagyobb élménye – indította
beszélgetésünket Sitkei Balázs,
a Gundel Károly Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Szakképző Iskola tanulója, aki a cukrászok
versenyében bizonyult a legjobbnak. Véleménye szerint temérdek munkával és tanulással, valamint felkészítő tanára, Bene
Katalin és cukrászmester mentora, Dulcz Gábor segítségével érte
el ezt az eredményt.
A feladat keretében a versenyzőknek dobostortát, franciakrémest, vanília fagylaltot kehely- Sitkei Balázs mindig cukrász akart
ben tálalva, három darab 60 lenni
grammos marcipán ﬁgurát és egy
dísztortát kellett készíteniük.
Szerintem – és a zsűri szerint is – nekem a dobostorta sikerült a
legjobban, de még a franciakrémesem is elég jó lett – mesélte. Versenyzőként egy kicsit balszerencsés volt az elején, mert elromlott a
mérlege, és a túlmérés miatt nem sikerült a franciakrémes leveles
tésztája, de aztán kapott egy jó mérleget és akkor már nem hibázott, másodszorra a leveles tészta is tökéletes lett.
A 21 éves Sitkei Balázs az eredményhirdetést követő napon iskolájában még részt vett a ballagáson, majd sietett haza Paksra, ahol
másnap már dolgozni kezdett 73 éves nagymamája belvárosi üzletében. – Gyerekkorom óta cukrász szeretnék lenni. Tulajdonképpen a Stella Cukrászdában nőttem fel. Szenvedélyemmé vált ez a
szakma, s szerencsémre a nagymamám már csak arra vár, hogy végezzek és átadja nekem az üzletet – indokolta hazatérését az immár
szakmasztár unoka.

Jó az iskolám és kiválóak a tanáraim, nekik köszönhetem ezt
az eredményt – hangsúlyozta
Tóth Máté, a keszthelyi Asbóth
Sándor Szakképző Iskola és Kollégium tanulója az eredményhirdetés után.
Reménykedtem, hogy megnyerem a versenyt, de rendkívül nehéz volt, végig a felkészítő tanárom, Balázs József tartotta bennem a lelket – vallotta be, miközben az izgalomtól és az örömtől
alig kapott levegőt.
Az idén ugyancsak erős volt a
mezőny erősáramú elektrotechnikusok versenyében. Tóth Máté- Tóth Máté villamosmérnöknek
nak a feladatok megoldása közül készül
a kábelezés okozta a legnagyobb
gondot, de a programozás sem
volt egyszerű – mondta. Nagyon készült erre a megmérettetésre,
rengeteget gyakorolt, tanult. A kritikus pillanatokban jól jött a tanárai, a szülei és a barátai bátorítása.
Most abban bízom, hogy első helyezésemmel megkapom a technikusi minősítést. Annyira jó lenne – mondta majdnem fohászkodva.
Aztán jöhet a következő próbatétel. Tóth Máté terveiről elárulta,
hogy villamosmérnöknek készül,Győrben szeretne tovább tanulni
a Széchenyi István Egyetemen.

Czige Szabolcs villanyszerelő

Megtetszett a szakma
Peredi Ágnes

Peller Krisztián logisztikai ügyintéző

A nyelvtudás nagy előny
L. L.
Mi kell egy jó álláshoz? Naprakész szakmai ismeretek, és tapasztalat a munkaerőpiacon. Peller Krisztián, a logisztikai ügyintéző kategória első helyezettje úgy
érzi, mindezt megkapta tanintézményétől, a budapesti Szinergia
Üzleti Szakképző Iskolától.
Krisztián érettségi után végezte el a kétéves képzést. Mivel a Szakma Sztáron jól szerepelt, már nem kell vizsgát tennie, a többi nyerteshez hasonlóan megkapja a végbizonyítványt.
Logisztikai ügyintézőként meglehetősen bizakodóan nézhet a jöPeller Krisztián szerint ez egy
vőbe, ez ugyanis eléggé keresett
keresett szakma
szakma. Szállítmányozás, raktárkészlet-kezelés, készletﬁgyelés és
nyilvántartás, fuvarszervezés, rendelésleadás – csak néhány részterület, ahol szükség van a szakértelmére. Mint elmondta, Magyarországon sok nemzetközi közlekedési útvonal áthalad, biztosra vehető, hogy ezzel a szakmával el lehet helyezkedni. Egyelőre nem kíván
továbbtanulni, dolgozni szeretne. Elsősorban a szállítmányozás és a
raktározás érdekli. Tapasztalatai szerint a cégek elsősorban olyan
ügyintézőket keresnek, akiknek már van munkatapasztalatuk, de
bízik abban, hogy a kötelező szakmai gyakorlat annak számít, hiszen logisztikai cégeknél töltötte. Ami igazán nagy előnyt jelent, az
Krisztián nyelvtudása: angolul és németül beszél, ami ennél a nemzetközi szervezést is igénylő munkánál elengedhetetlen.

A villanyszerelők győztese,
Czige Szabolcs Debrecenből érkezett a fővárosba, a Szakma
Sztár Fesztiválra. Ritka szűkszavú ﬁatalember, aki inkább a
munkájával mutatja meg magát
a világnak.
Röviden csak annyit mondott:
– Azért lettem villanyszerelő, mert megtetszett ez a szakma. Érettségi után több ismerősömtől is kérdezgettem, milyen
ez a munka, ennek alapján döntöttem.
A verseny után Debrecenben
fog dolgozni, ott, ahol a gyakorCzige Szabolcs elhivatott
lati idejét is töltötte.
– Szeretek szerelni, alkotni.
Fémből tárgyakat, alkatrészeket – tette hozzá. Kell ennél több az
elhivatottsághoz?
A versenyzőket nem zavarják a nézők sem

GYŐZTESEK
Hegyi Sándor ács

Pányi Péter hegesztő

„A szakmában apámat Irány Sao Pauló?
követem”
Kocsi Margit

Peredi Ágnes

Hegyi Sándor, az ácsszakma
győztese kicsit fáradt volt a verseny végére, de nagyon derűs.
– Jóleső ez a fáradtság, nem is
nagyon érzem – mondta közvetlenül az eredményhirdetés után,
nyakában a tekintélyes aranyéremmel.
Az Esztergom melletti Tátról
érkezett ﬁatalember Budapesten az Ybl Miklós Építőipari
Szakképző Iskolába járt, a szakmai gyakorlatot édesapja mellett
szerezte meg, aki sikeres egyéni
vállalkozó és érthetően nagyon
büszke a ﬁára. Szülőként talán Hegyi Sándor a gyakorlatot az apja
a legnagyobb siker és öröm, ha mellett szerezte meg
a gyerek azt az utat akarja járni,
amit az apjától látott – nyilatkozta meghatottan a verseny után.
A ﬁún látszik, hogy kiváló sportoló is.
– Kiskorom óta komolyan sportolok. Tíz évig birkóztam, de aztán
eldöntöttem, hogy nem ebbe az irányba szeretnék továbbmenni,
hanem igazán az ács szakma érdekel. Maradok ács – mondta igen
eltökélten és büszkén. – Sok megbízásunk van és szerencsére jó
munkákat kapunk, talán mert mindent meg tudunk csinálni, amire
szükség van. Tetőt fedünk és bádogozunk is. Nagyon szép szakma!

Pányi Péter, a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola tanulója nyerte meg a hegesztők
2015-ös szakmai versenyét. A
díjátadás után már arra gondolt,
milyen jó lenne a World Skillen
is jól szerepelni, ahol ebben a
szakmában a magyar versenyzőknek eddig még nem sok babér termett.
– A „lánghegesztés jobbra”
okozott némi gondot, pedig ezt
is gyakoroltuk a tanműhelyben.
A versenyen persze egy komplikáltabb eljárást kellett végrehajtani. Összességében is nehéz Pányi Péter több hónapja szorgalvolt az egész – mesélte Pányi masan gyakorolt
Péter,a hegesztők aranyérmese.
– Amúgy tényleg rendesen készültem, több hónapja naponta órákig gyakoroltam Tóth György
oktatóval. A hazai első hely megszerzése után nagyon szeretnék
eljutni a WorldSkillsre, a braziliai Sao Paulóba is! Ott csapatverseny is lesz és végre a magyar hegesztőknek is juthatna egy-két jó
helyezés, talán érem is. Tavaly Lille-ben, az EuroSkillsen egyik iskolatársam, Szőke Péter vett részt: hetedik lett a magyar csapat.
Pányi Péter a Heves megyei Kompoltan él szüleivel, s onnan járt
be naponta busszal Gyöngyösre. Ősszel valószínűleg megváltozik
ez az útirány, hiszen jó esélye van arra, hogy Visontán, a Mátrai
Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.-nél helyezkedhet el. A cég
25 esztendeje foglalkozik szakmunkások képzésével, s talán nem
véletlen, hogy a ﬁatal szakmunkások versenyén rendszeresen
az általuk gyakorlati képzésen lévő tanulók végeznek az élen. Az
idei versenyen Pányi Péter mögött a második helyen Kamenyiczki
Márk végzett, aki ugyancsak a gyöngyösi szakközépiskolában tanult, s a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.-nél volt
gyakorlaton.
– A mátrai cégnél már ismernek és szívesen megyek oda dolgozni, azt hiszem, most ennél jobb helyet aligha találnék - mondta
el az ország legjobb ﬁatal hegesztője. – A mi szakmánk egyébként
nagyon keresett mindenütt, ahol fejlett az ipar, viszont tudásban
nagyon jónak is kell lenni. Természetesen megfordult a fejemben,
hogy elmennék külföldre dolgozni, de előbb szeretném még jobban megtanulni a szakmát. El tudom képzelni, hogy néhány év
múlva nekivágok a világnak. Az iskolában németül tanultam, de
angolul jobban beszélek. Nem is kell nagyon messzire mennem,
Ausztriában vagy Németországban a hegesztőknek jó lehetőségeik vannak.

Csete Márk asztalosipari szerelő
A fesztiválon az idén mintegy 15 000 látogató vett részt

Erdélyi Levente Szabolcs szerkezetlakatos

A nagyapámnak is
nagyon fontos az érem
K. M.

A barcsi Erdélyi Levente Szabolcsot nem érte meglepetés,
magabiztosan, már-már könnyedén vette az akadályokat és nyerte meg a szerkezetlakatosok versenyét. Igaz, rengeteget gyakorolt az iskolában és otthon is, miután kiderült, hogy bejutott a budapesti döntőbe. A barcsi Ipari és
Kereskedelmi Szakképző Iskolának még nem volt ebben a kategóriában győztese.
Sokat köszönhetek a felkészítő
tanáromnak, Holczinger Istvánnak, akivel a versenyre készülve
néha hat-hét órát is gyakoroltunk Erdélyi Levente a továbbtanulást
az iskolai tanműhelyben – mond- tervezi
ta el az aranyérmes Erdélyi Levente Szabolcs. – Számomra a
szóbeli megmérettetés jelentette a nagyobb kihívást, úgy éreztem,
néha bizonytalankodtam a válaszoknál, de végül az is jól sikerült.
Erdélyi Levente Szabolcs gyakorlati idejét a barcsi Szige-mix
Kft.-nél töltötte, a ﬁatalember szakmunkásként is ennél a konténergyártó és más szerkezetlakatosi munkákkal foglalkozó cégnél
szeretne majd elhelyezkedni. Ugyanakkor tervezi a továbbtanulást
is, közeli célja az érettségi megszerzése. A sikeres szereplés után
a családja a Barcstól 14 kilométerre lévő Szulokon, a dohánytermesztés egykori fellegvárában várja haza. Édesanyja a helyi önkormányzatnál dolgozik.
Anyukám nagyon boldog, örül az aranyérmemnek, de azt hiszem,
a nagyapámnak fontos igazán. Ő már hetek óta azt mondogatta: úgy
igyekezzél, hogy az első háromban benne legyél. Ezt sikerült is elérni, az első hely pedig talán egy kicsit több is, mint amire számított.
Miatta is örülök az éremnek, hiszen az ő példájára választottam ezt
a szakmát, kiváló szerkezetlakatos volt.

Igazán büszke vagyok
a munkámra!
P. Á.
Az idén először rendezték
meg az asztalosipari szerelők
versenyét. Sokan talán nem is
tudják, hogy ez külön szakma,
amelynek művelői felület-előkészítést, csiszolási műveleteket és előszerelési műveleteket
végeznek. Összeállítják a terméket a szerelési utasítás, a technológiai sorrend szerint. Faipari
alapszerkezeteket szerelnek, és
helyszíni szerelést végeznek.
Erre a tudásra nagy szükség
van a beépített bútorok, üzleti berendezések elő- és helyszíni szerelésénél, az előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, Csete Márk szeretett ákolni-tákolni
szakipari falak, térelválasztók,
mennyezetek, álfödémek helyszíni szerelésénél és még sok más helyen. Az asztalosipari szerelők rakják össze az elsötétítőket – rolókat, redőnyöket, spalettákat –, a nyílászáró szerkezeteket, a tolóajtókat, a harmonika ajtókat, de még a falépcsőket is.
Ennek a szakmának a győztese Csete Márk, aki – bármennyire
is szokatlan –, már nyolcéves korában elhatározta, hogy fával fog
majd foglalkozni, ha nagy lesz.
– Szerettem ákolni-tákolni – mondja sajátosan szép szóhasználattal. – Így jött az asztalos szakma gondolata. Még jobban megszerettem, amikor láttam, hogy milyen szép dolgokat lehet csinálni fából. Büszke vagyok a munkámra! Különösen arra, amit
Győrben a Káptalandombon, a templomban csináltam. Ott egy
régi ablakkeretet újítottam fel. Legjobban tömör fával szeretek
dolgozni.
A ﬁatalember családjában senki sem volt asztalos, még csak
fával sem dolgoztak. Édesapja autószerelő, édesanyja varrónő.
– Kisebb koromban arra is gondoltam, hogy én is autószerelő
leszek. De a fém nem vonzott annyira, mint a fa.
Márk a győri ipari parkban talált egy céget, ahol majd dolgozni fog.
– Azzal elkezdek gyarapodni. De egy kis saját céget szeretnék
majd alapítani. Azt szeretném, ha tíz év múlva saját vállalkozásom lenne – lehetőleg önerőből.
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Posta Zsolt kőműves

„A magam ura
szeretnék lenni”
– peredi –

A balmazújvárosi ﬁatalember,
Posta Zsolt nyerte meg a kőművesek versenyét.
Ámbár korábban inkább gulyás akart lenni.
– Két szakma érdekelt gyerekkoromban, az egyik az állatgondozás, a másik az építészet volt
– mesélte a verseny után, miközben kihírdették az eredményt
és sorra érkeztek hozzá a gratulálók.
Kezdetben gulyás szerettem
volna lenni. De aztán rájöttem,
azzal a munkával nem viheti
sokra az ember. Igaz, hogy van Posta Zsolt jól választott
becsülete, de nem lehet vele sok
pénzt keresni. Legfeljebb, ha az
ember egyéni gazda, van sok marhája, de hát ehhez komoly tőke
kell – ad képet arról, milyen gondolatok alapján választott pályát.
– Az építészettel feljebb lehet jutni. Így aztán hetedikes-nyolcadikos koromban, édesapámmal közösen eldöntöttük, hogy inkább a kőműves szakmát választom. De ha egyedül rám bízták
volna a döntést, akkor is így határozok – mondja igen eltökélten.
Most, hogy megnyerte a Szakma Sztár Fesztivál első díját, még
jobban megerősödött a meggyőződése, hogy jól választott.
– Legfőképpen a magam ura szeretnék lenni – avat be a terveibe. – Egyéni vállalkozóként én osztom be az időmet. Megelégszem azzal, hogy elő tudjam teremteni, amire szükségem van.
Nem vágyom nagy karrierre – gondolja most. De ki tudja, mi jön
még egy ilyen nagy siker után.

Lóczi Gábor szárazépítő

Új cél a EuroSkills
– pá –

Új versenyszám volt az idei
Szakma Sztár Fesztiválon a szárazépítés. A szárazépítők előre
gyártott építőelemekből „száraz” technológiával, azaz víz felhasználása nélkül, mechanikus
kapcsolatokkal készítenek épületszerkezeteket, vagyis a kivitelezés helyszínére szállított elemekből szerelik össze az épületszerkezeteket.
Ennek a szakmának a legjobb
versenyzője Lóczi Gábor volt. A
szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanulójaként került a döntőbe, de GádoLóczi Gábor érettségizni is szeretne
roson lakik.
– Az oktatóm, Muher János
kérdezte, nem szeretném-e kitanulni ezt a szakmát. Addig kőművesnek tanultam – idézte fel, hogyan került közel ehhez a sikert
hozó, új szakmához. – Három év alatt sajátítottam el, meglehetősen bonyolult munka – jegyezte meg.
Lóczi Gábor nagy családba született. Heten vannak testvérek.
Ő a második legnagyobb közöttük. A legkisebb még óvodás, a
legnagyobb már két éve dolgozik. Úgy tervezi, hogy a munka mellett megszerzi az érettségit is. A mostani verseny után pedig a
EuroSkills versenyén is szeretne elindulni.
Egyelőre itthon akar dolgozni, de egy idő után szívesen látna
világot, és folytatná a pályáját valahol külföldön.

A záró ünnepségen Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Parragh László, az MKIK elnöke, Bihall Tamás,
az MKIK oktatási és képzési alelnöke, valamint Szilágyi János, az
MKIK oktatási és képzési igazgatója a verseny lebonyolításban
végzett kiemelkedő munkáért elismeréseket adott át.
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SPAR Magyarország Kft.

Szigetelésre kő- és üveggyapot a Knauftól

Gyakorlatot és állást is kínálnak Támogatóként visszatérnek
Minden eszközzel megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy
a gyakorlati képzőhelyeinken tanuló ﬁatalok magas színvonalú oktatásban részesüljenek, és minél több pályakezdőnek tudjunk munkahelyet biztosítani – hangsúlyozta
Tálos Szilvia, a verseny egyik kiemelt támogatóját képviselő SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. személyzetfejlesztési vezetője.

Tálos Szilvia, a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. személyzetfejlesztési vezetője

Losonczi Lívia

A cég vezetői kötelességüknek tekintik a Szakma Sztár
szponzorálását – emelte ki Tálos
Szilvia. Az ország egyik legna-

gyobb élelmiszer és napi cikk
kereskedelmi lánca 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat, ebből
csaknem 11 ezren dolgoznak a
hálózat áruházaiban. A létszám
szinten tartásához folyamatos
utánpótlásra van szükség. Ahhoz viszont, hogy ez minőségi
utánpótlás legyen, hozzá kell járulnunk a ﬁatalok képzéséhez,
fejlődéséhez, beleértve a versenyeztetésüket is – foglalja össze
a vállalat „ars poeticáját”.
A SPAR színeiben az idén három diák is indult a hazai szakmai versenyen, de a vállalat számára nem ez a legfontosabb. A
diákokat a teljesítményük alapján az iskola választja ki, a SPAR
üzletei pedig a gyakorlati felkészítést vállalják. A verseny döntőjében a szükséges eszközöket, élelmiszereket, vegyi árukat
szintén a cég biztosítja. A diákok
feladata a Szakma Sztár Fesztiválon nem a direkt eladás, hiszen ezt a képességüket már az
előválogató során bemutatták,
hanem az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat kell elvégezniük, és azt kell bizonyítani-

uk, hogy mennyire felkészültek
elméleti szinten, azaz mennyire
ismerik az adott termékkört. Az
ehhez szükséges árukat adja az
élelmiszerlánc, mindenből a lehető legtöbb fajtát.
A SPAR saját felméréssel is
igyekszik a szakmában és a boltjaiban tartani a végzős szakiskolásokat – hangsúlyozza Tálos
Szilvia. Az önkéntes válaszokból arról próbálnak képet kapni,
hogy a végzősök közül hányan
szándékoznak a kereskedelemben elhelyezkedni, hányan szeretnének abban az egységben
maradni, ahol a gyakorlatot
megszerezték, vagy más üzletbe kerülni, hányan választották
szabad akaratukból a szakmát,
illetve más ok miatt kerültek a
kereskedelembe, és hányan szeretnének továbbtanulni. Ebben
az évben a szakmában elhelyezkedni kívánók közül csaknem
mindenki a SPAR kötelékében
szándékozik maradni, ami igazolja a cég jól működő utánpótlás politikáját – hangsúlyozza a
személyzetfejlesztési vezető. A
felmérésből az is kiderült, hogy
a kereskedelmi szakmát választó diákok csaknem harmada a
szakmai végzettség megszerzése
után munkavállalóként szeretne
a kereskedelemben dolgozni, és
nagyjából egyötödük az érettségi megszerzése után visszatér a
kereskedelmi pályára.

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.

A kemény munka meghozza
az eredményt
Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. az MVM csoport tagja, az energiakereskedelmen és értékesítésen túl
segítséget nyújt a villamosenergia-felhasználás optimalizálásában. A társaság kiemelt ﬁgyelmet fordít a kultúra,
a sport, a hátrányos helyzetűek és az egészségügy támogatására. Zöldáram termékük pedig a környezetvédelem
iránti elkötelezettségről tanúskodik. A cég egyre nagyobb
ﬁgyelmet szentel a szakmai versenyek támogatásának is
– mondta Major György, a cég értékesítési üzletágvezetője.

Peredi Ágnes
– Az MVM Csoport energiakereskedő társasága az MVM
Partner Zrt., mint támogató vesz
részt a „Szakma Kiváló Tanulója” című versenyen. Az elektrotechnikai technikus kategória
első helyezettjét 200 000 forint,
az erősáramú technikus kategória második helyezettjét 120 000
forint, a villanyszerelő kategóriában harmadik helyezést elért
versenyzőt pedig 80 000 forint
értékű vásárlási utalvánnyal díjazza – jelezte igen konkrétan is
a cég támogatását Major György
értékesítési üzletágvezető. A korábbi támogatást most újjal egészítették ki.
– Az MVM Partner korábban
már szponzorált oktatással foglalkozó intézményeket, de ilyen
nagyszabású szakmai rendez-

vény először élvezi a támogatásunkat. Cégünk fontosnak tartja a rendezvény segítését, hiszen
társadalmi felelősségvállalása
közé tartozik az oktatás erősítése is. Lényeges megemlíteni,
hogy mindezek mellett kiemelt
ﬁgyelmet fordítunk a kultúra, a
sport, a hátrányos helyzetűek és
az egészségügy támogatására is.
Az MVM Partner fontosnak
tartja a jövő nemzedékének és
ezáltal a tehetséges szakemberek utánpótlásképzésének támogatását. Fontos, hogy minél
több gyakorlatias dologgal találkozzanak és azt el is sajátítsák már ﬁatal korban a gyerekek, hogy a jövőben könnyebben tudjanak helyt állni az élet
egyes területein. Társaságunk a
már korábban említett módon
ösztönzi a ﬁatalokat a továbbtanulásra. Elősegítve ezzel is a villamos energiához kapcsolható
innovációkat. Ezek a versenyek

Az ásvány gyapotokkal foglalkozó Knauf Insulation – egyike a német Knauf cég három magyarországi leányvállalatának –, az idén először vett részt támogatóként a Szakma
Sztár Fesztiválon. Kanyuk László marketing menedzser
elárulta, hogy nem utoljára! Sőt, szándékuk szerint ezután
bekapcsolódnak a szakképzés támogatásába és folyamatosan részt vesznek majd a versenyeken is.
Dalia László
A Knauf Insulation két kategóriában is érdekelt volt a ﬁatalok szakmai megmérettetésén, a kőműveseknél és az ácsállványozóknál. Anyagokat és
eszközöket adtak a versenyhez
– konkrétan kő- és üveggyapotot –, a kőművesek ezeket használták fel a homlokzat szigetelésnél, míg az ács-állványozók a
magas tetőt szigetelték a Knauf
Insulation által gyártott anyaggal. S a verseny hangulata, a
szakmunkástanulók kíváncsisága, érdeklődése már az első nap
meggyőzte a cég képviselőjét,
hogy jövőre visszatérnek ide.
Az Üzleti7 érdeklődésére a
marketing menedzser elmond-

Baumit, a kőművesek segítője

Falazás – korszerű anyagokkal
A Baumit Kft., mint a magyar építőipar egyik legnagyobb,
piacvezető cége a tavalyi év után az idén is támogatta a
Szakma Sztár Fesztivált: pénzzel, anyagokkal, gépi technikával, munkaruhával valamint szakmai tanácsadással segítette a ﬁatalok szakmai versenyét. A kőműves szakmában
hat tanuló jutott be a döntőbe, teljesítményüket és felkészítő
tanáraik munkáját a cég pénzjutalommal ismerte el.

D. L.
Széles László, a Baumit gépi
technológiáért felelős vezetője
szerint a versenyzőknek ezúttal
sem volt könnyű dolguk, bonyolult feladatsort kellett megoldaniuk és rövid idő állt a rendelkezésükre – mondta. – A kőműves
versenyzők számára a Baumit
az alapanyagokat, a versenyre
konkrétan a falazat elkészítéséhez szükséges falazóhabarcsot
és a kézi vakolóanyagot. – Kivonultunk két átfolyó keverőgéppel, ezek gyorsan és szinte pormentesen keverték meg a versenyzőknek a szükséges habarcsokat – tette hozzá.

A falazás után a felhúzott falak vakolása, illetve hőszigetelése is a versenyfeladatok részét képezte. Ehhez a munkához szintén a Baumit bocsátotta rendelkezésre az anyagokat, így a hőszigetelő rendszer elemeit, a lábazati indítósínt, a rögzítő dűbelt, a távtartót, a toldóelemeket, valamint
az üvegszövetet, az élvédőket,
a ragasztót és az ágyazóhabarcsot is.
Széles László a verseny kezdetén aggódva csóválta a fejét,
hogy kevés lesz az idő a feladatokra. Ám a versenyzők rácáfoltak erre, mégsem így történt.
– Kissé alábecsültem az induló kőműves tanulókat, mert
szinte tökéletesen elkészültek

a feladatokkal a második nap
végére. Kétségtelen, hogy itt a
szakma legfelkészültebb diákjai mérték össze tudásukat. Jó
volt látni, hogy milyen szakszerűen és megfelelően használták
a korszerű anyagokat, nem ijedtek meg a bonyolult feladatsoroktól, kiválóan ment a falazás,
a vakolás és az ásványgyapottal
történő külső homlokzati hőszigetelés.
– A bemutatóteremben is
kiállítottak, sok volt az érdeklődő?
– Az ott segítő műszaki szakembereink meglepődtek, milyen
sokan megálltak a standnál.
Nemcsak nézelődtek, sok diák
érdeklődőtt, mi alapján érdemes
vakolatszínt választani vagy éppen a házukhoz kért szigetelési
tanácsot. Volt olyan tanulócsoport, amelyik szerette volna közelebbről is megnézni a keverőgépeket. Érdekelte őket, hogyan
működnek. Összességében nagyon pozitív volt a látogatók érdeklődése, és kíváncsisága.

Major György, az MVM Partner értékesítési üzletágvezetője

remek lehetőséget teremtenek
arra, hogy a ﬁatalok lássák, a kemény munka eredményre vezet.
Társaságunk fontosnak tartja
az energiahatékonyság és energiatudatosság minél szélesebb
körben való megismerését, elterjedését, így terveink között
szerepel különféle szakképzésekkel kapcsolatos együttműködés is a témában. – mondta Major György, az MVM Partner értékesítési üzletágvezetője.

Matusz-Vad Zrt.

Alapvető érdekünk a verseny
támogatása
A Matusz-Vad Zrt. kiemelt feladatának tekinti a minőségi
szakképzés támogatását, ezért támogatta a vendéglátás
versenyeit a Szakma Sztár Fesztiválon – mondta Marton
László, a magyar gasztronómia élelmiszerekkel való ellátására szakosodott vállalkozás marketingvezetője. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy nem múló szeszélyről van szó.

Kocsi Margit

Sokan ünnepeltek a fesztivál záróünnepségén

új építésű házaknál és a felújításoknál egyaránt. Kötelező előírások, szabványok határozzák
meg a különböző épület szerkezeteknél a hatékony energiafelhasználást.
– A verseny kiváló alkalom
arra, hogy megtanulják, hogyan
kell használni a termékeinket,
hogy tudják kihozni belőlük a
maximumot. Ha hiba van a kivitelezésben, arra is van lehetőség, hogy elmondjuk, mit kellett
volna másképp csinálni – egészítette ki Kanyuk László.
Ha magát a Knauf Insulation
termékeit, márkáit nem is ismerik a szakmunkástanulók, az
anyagokat feltétlenül, hiszen az
iskolában és a szakmai gyakorlaton is dolgoztak már kőzetgyapottal és üveggyapottal. Ám
a sztereotípiák is élnek, hogy
például az üveggyapot szúrós és
porzik, pedig ez a Knauf Insulation termékeire már nem jelKanyuk László, a Knauf Insulation
lemző. A kőzetgyapotot szlomarketing menedzsere
vák, az üveggyapotot cseh, míg
a fagyapotot magyarországi gyáta, hogy az energiahatékonyság rukban, Alsónemesapátin gyártvilágszerte fontos szempont, az ják. ”

Mindenképpen szeretnénk termékeinkkel a jövőben is hozzájárulni a szakmai versenyek sikeréhez – jelentette ki Marton
László. Az elkötelezettséget azzal magyarázta, hogy ez cégük
alapvető érdeke. Az általunk előállított kiváló minőségű termékeket magasan kvaliﬁkált szakembereknek kell eljuttatniuk
a fogyasztókhoz. Egyébként a
Matusz-Vad Zrt. alapproﬁljából
is adódik a vendéglátás kiemelt
támogatása. A versenyek kiváló
alkalmat teremtenek a vendéglátóipar leendő professzionális

dolgozóinak mind a termékeikkel, mind a céggel való találkozásra, ismerkedésre. Ezt ki is
használják – szögezte le. Marton
László lapunknak a duális képzésről is elmondta véleményét:
szerinte ez a rendszer lehetőséget teremt arra, hogy a diákok a
gyakorlatban hasznosítsák elméleti tudásukat, s olyan szakemberektől tanuljanak, akik nap,
mint nap teszik ugyanezt.
– Természetes volt, hogy a
képzésbe bekapcsolódtunk, hiszen folyamatosan foglalkoztatunk gyakornokokat – tette
hozzá.
A Matusz-Vad Zrt. tevékenységében minden téren nagy hangsúlyt helyez a minőségre. Mindig

Marton László, a Matusz-Vad Zrt.
marketingvezetője

azt tartja elsődleges szempontnak, hogy az általa forgalmazott
termékek jó vagy kiváló minőségűek legyenek. A cégcsoport ezzel tud a partnereinek – hat ezer
étteremnek, szállodának és másoknak – megbízható beszállítója lenni, a dolgozóknak pedig
stabil munkahelyet teremteni.

SZPONZOROK
Egyre több cég szeretne jelen lenni a versenyen

A győztesek igazi sztárokká
válnak a szakmájukban
Foglalkoztató szigetek, külföldi úttal kecsegtető pályázatok, a hazai könnyűzene neves előadói. Csak néhány azok
közül a show-elemek közül, amelyek végigkísérték a Szakma Sztár Fesztivál három napját, hogy az ország minden
részéből érkezett ﬁatalok számára minél maradandóbb élménnyé váljon az ország legkiválóbb szakmunkástanulóinak versenye. A rendezvény a kamara reményeit is beváltotta: soha ilyen sok érdeklődő nem volt még a fesztiválon,
több mint 15 ezer ﬁatal látogatót fogadtak. A tapasztalatokról Szilágyi Jánossal, a kamara képzési igazgatójával
beszélgettünk.
Losonczi Lívia
– Minek köszönhető a látványos érdeklődés?
– Nyolcéves tudás és tapasztalat van a verseny szervezésében: első perctől nyilvánvaló volt, hogy az ilyen típusú szakmai megmérettetéseknek csak akkor van értelmük,
ha olyan helyszínen zajlanak,
ahol sok látogató megfordul,
így a vállalkozásokat is érdekeltté lehet tenni abban, hogy
szponzorként közreműködjenek. Ma már egyre több cég jelzi, hogy szeretne jelen lenni a
versenyen és támogatná valamelyik szakmacsoportot. Az iskolák is várják a rendezvényt,
amelynek az üzenete, hogy aki
a szakmáját magas szinten elsajátítja, az sztár a saját területén.
– Nagyon sok gyerek érkezett vidékről. Milyen szerepe volt a területi kamaráknak a szervezésben?
– Kétszáz busszal kilencezer
általános iskolást hoztunk ide
az ország minden részéből.
Programot, plakátokat küldtünk az iskoláknak, pályázatot
hirdettünk meg a gyerekeknek,

hogy írják le a Szakma Sztáron
szerzett élményeiket. A legjobbakat kivisszük majd Göteborgba, a EuroSkills versenyre. Minden szakmában szerveztünk foglalkoztató szigeteket,
kaptak kísérőket, hogy minden helyszínről, versenyről és
feladatról tájékozódhassanak.
A költségeket az MKIK ﬁnanszírozta. Nemcsak az utazást,
hanem a szerényebb körülmények között élő gyerekekre
gondolva, reggelit és étkezési
csomagot is biztosítottunk.
– Nem jelentett szervezési problémát, hogy egyszerre zajlott a Szakma Sztár
döntője, és a szakmai világversenyek válogatója?
– Tapasztalataink szerint a
nemzetközi szintű válogatók
iránt kevesen érdeklődnek Magyarországon, viszont azoknak
a ﬁataloknak, akik részt vesznek az európai, vagy a világbajnokságon, hatalmas érdeklődéssel kell szembesülniük.
Londonban például százezer látogatója volt a EuroSkills versenynek. Ez pszichésen nagy
nyomást jelent a számukra,
ezért fontos, hogy nagyobb tömeg előtt gyakoroljanak. Ezért
szerveztük egyszerre a kétféle
megmérettetést.

Nyolcadszor a támogatók között
Az ELMÜ azóta támogatja a Szakma Sztár Fesztivált, mióta az létezik, vagyis az idei már nyolcadik alkalom volt,
hogy technikai segítséget adtak a villanyszerelő verseny
lebonyolításához, és a versenyzőket is megajándékozták
egy-egy ajándékcsomaggal.

Bánhegyesi Attila, az ELMÜ
Nyrt. személyzetfejlesztési munkatársa lapunknak elmondta,
hogy a villamosenergia-iparban minden vállalatnak minőségi szakemberekre van szüksége
szolgáltatási feladataik kifogástalan ellátásához, ezért is van
immár többéves kapcsolatuk
hét szakiskolával.
– Az ELMÜ logójával eddig
minden Szakma Sztár versenyen találkozhattunk. Ennyire természetes, hogy támogatják a szakmai képzést?
– Valóban kezdettől kint vagyunk a Hungexpón, mert az
erősáramú szakmákban érdekeltek vagyunk. Áramszolgáltatóként nemcsak mérnököket
alkalmazunk, hanem szakmunkásokat is. És amikor a szakma

– Milyen megfontolások
alapján bővítik a szakmák
körét a fesztiválon?
– Elsősorban azok a szakmák szerepelnek, amelyeket a
Nemzetgazdasági Minisztérium
adott át a kamarának gondozásra: ezeknek a tartalomfejlesztését, követelményrendszerét mi
koordináljuk. Ugyanakkor több
minisztérium is jelezte, hogy
szeretné bizonyos szakmákkal
kiegészíteni a versenyt. Fontos
fejleménynek tartjuk, hogy idén
első alkalommal a sajátos nevelési igényű – valamilyen fogyatékossággal élő – gyerekek is
lehetőséget kaptak arra, hogy
bemutassák a tudásukat, mégpedig az asztalosipar területén.
Nagyon lelkesek, óriási bizonyítási vágy van bennük, úgyhogy
jövőre újabb szakmákban kíváGratuláció jár a nyertesnek
nunk nekik lehetőséget adni.

Weishaupt: a gyakorlati képzést is segíti
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legjobbjai versenyeznek, akkor
a jelenlétünkkel is szeretnénk
sugallni, hogy minőségi szakmunkásokra van szükségünk, s
abban is közreműködünk, hogy
minél több ilyen legyen. A technikai segítségen túl meg is jutalmazzuk a legjobbakat.
– A szakmai versenyre
tényleg csak a szakmunkások krémje jön el, az ELMÜ
viszont a gyakorlati képzésben is részt vesz.
– Ez is hagyományos, jelenleg
hét iskolával állunk szerződésben. Ez kiterjed a szolgáltatási
területünkre, vagyis Budapesten
és környékén, Salgótarjánban és
Szerencsen kapcsolódtunk be a
szakképzésbe. Az oktatási központunk Újpesten van, s a budapesti, salgótarjáni és szerencsi
tanműhelyeinkben a szakképző
iskolák 10–11. évfolyamos villanyszerelő tanulóinak gyakorlati képzését végezzük. Folya-

Bánhegyesi Attila, az ELMÜ Nyrt.
személyzetfejlesztési munkatársa

matosan együttműködünk a tanműhelyek székhelyein működő
szakképző iskolákkal.
– Hány tanulóval állnak
szerződésben?
– Jelenleg országosan 63 tanulóval van szerződésünk. A tanulmányi eredményüktől függő díjazásban részesülnek, amelynek
kezdő összege a törvény által
kötelezően előírt összeg, azaz a
mindenkori minimálbér 18 százaléka. A díjazás félévente emelkedik a tanulmányi előmeneteltől függően: például jó eredmény esetén az emelés mértéke
2500 forint. A tanulókat továbbá
kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés
(védőruha), tisztálkodási eszköz
illeti meg. Az utolsó éves tanulóink szakembereink felügyelete mellett megismerkednek az
áramszolgáltatói villanyszerelői
feladatokkal is. A legjobb tanulóinknak sikeres szakmunkásvizsga után munkalehetőséget
kínálunk.

TRILAK Festőakadémia

Korszerű kazánok és az Infomobil Tenni kell a festőszakma
megbecsüléséért
A Weishaupt a világ egyik legnagyobb fűtés- és tüzeléstechnikai vállalata, magyarországi cége évek óta támogatja a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. Rácz József a
Weishaupt Hőtechnikai Kft. igazgatója elmondta, hogy az
idén négy berendezést vittek ki a Hungexpo Vásárközpontjában lévő helyszínre és egy munkatársuk ügyelőként és
értékelőként segítette a verseny lebonyolítását.
– dalial –
– Miért fontos önöknek a
Szakma Sztárja Fesztivál,
hogy immár negyedszer támogatják a verseny megrendezését?
– Amikor a kamara évekkel
ezelőtt lehetőséget adott nekünk, hogy beleszóljunk a duális képzési anyag összeállításába, elhatároztuk, hogy a szakképzés megújításában nemcsak
elméletben, hanem a gyakorlatban is közreműködünk. A duális
rendszer tulajdonképpen most
vizsgázik, hiszen az első szakemberek az idén végeznek. A
verseny alkalom arra, hogy a tanulóknak bemutassuk: a fosszilis energiát felhasználó készülékek között is óriási különbségek vannak. Fontos, hogy tisztá-

Verseny közben a tanulók

ban legyenek a szakmai kérdésekkel, hiszen a fogyasztók tőlük kérnek majd tanácsot. Annak tudatában kell tájékoztatást
adniuk, hogy a fűtési rendszerek nem három évre készülnek,
hosszú távú beruházások, és
nem mindig a legolcsóbb, vagy
éppen a legdrágább kazán a legcélszerűbb megoldás.
– Hogyan támogatták az
épületgépészek versenyét?
– A legkorszerűbb kondenzációs kazánból négyet vittünk ki
a versenyre, hogy a ﬁatalok megismerhessék a legjobb berendezést, amely már most megfelel a
2015. szeptember 26-án életbe
lépő európai uniós energiahatékonysági előírásnak. Ezen kívül
pedig a verseny első három helyezettjének speciális csőfogót
adtunk ajándékba.
– Láthattuk a versenyen a
Weishaupt Infomobilját. A

A festő szakma az utóbbi évtizedekben kikerült az úgynevezett divatszakmák közül, a TRILAK ezért mindent megtesz
a szakma népszerűsítése érdekében. Ezt a célt a Szakma
Sztár szponzorálásán kívül saját szervezésű versenyekkel,
festőmester találkozókkal, szakiskolák támogatásával is
segítik – hangsúlyozta Horváth József, a TRILAK Festőakadémia vezetője.
– losonczi –

Rácz József, a Weishaupt Hőtechnikai Kft. igazgatója

verseny kedvéért kérték el
az anyacégtől?
– Nem, ez most egy hónapig egyébként is Magyarországon tartózkodik, de kétségtelen, hogy most itt van a legjobb
helyen. A Weishaupt Infomobil
alkalmázásából mindent meg lehet tudni cégünk fűtési rendszereiről, a kazánokról, hőszivatytyúkról.
– Változik az oktatási rendszer, a szakiskolák ezután
már nem a KLIK-hez tartoznak. Nem okoz majd gondot
ez a kapcsolatok fenntartásában?
– Több iskolát is ellátunk oktatási anyaggal, reméljük, hogy
nem lesz semmi fennakadás.
Áprilisban például Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály
Szakközépiskolában
tartottunk egy bemutatót, ahol találkoztunk a megyei oktatókkal, s
megbeszéltük, hogy az új rendszerben is folytatjuk az eddigi
munkát.

– Hogyan lehet egy ilyen
viszonylag nehéz kétkezi
szakmát népszerűsíteni?
– Úgy gondoljuk, hogy ez
hosszú távú befektetés, lassú
folyamat. Nagyon sokat kell
még dolgozni a szakma újbóli
megbecsüléséért. Fel kell hívni a szülők és a gyerekek ﬁgyelmét arra, hogy nemcsak az
elektronika világa létezik, hanem a kétkezi szakmáké is. Sok
múlik a szakiskolákon, a szaktanárokon és gyakorlati oktatókon is. Ezért most új típusú
megállapodásokat készülünk
kötni a szakiskolákkal. Amelyik intézmény hajlandó versenyfalat illetve boxokat építeni a festőtanulók számára és
ahol van is erre alkalmas hely,
azokat kiemelten támogatni
fogjuk.
– Azért ez még nem igazán
ﬁgyelemfelkeltő lépés.
– Tudjuk, ezért versenyeket
is szervezünk. Úgy látom, hogy
egy színvonalas iskolai verseny
kellő vonzerőt jelent. Legutóbb
márciusban,
Kecskeméten
csatlakoztunk egy másfélnapos
festőversenyhez, ahol bemutatót is tartottunk. A megmérettetésre nemcsak a hazai szakiskolákból, hanem Csehország-

ból és Szlovákiából is érkeztek
diákok, illetve szaktanárok. A
kecskeméti szakiskola pedig
egy nyílt nappal is összekötötte a rendezvényt, amelynek nagyon jó volt a visszhangja. Úgy
látom, hogy megmozdult valami, a kezdeményezés mögé az
SZMTOI – festő ipartestület is
odaállt. Szeretnénk ezt a vonalat továbbvinni, több nagyvárosban, megyeszékhelyeken is
szponzorálnánk ilyen versenyeket. A már gyakorló szakembereknek pedig évente egyszer –
lehetőleg valami idilli környezetben – festőtalálkozót szervezünk. Ezen az egész cégvezetés
részt vesz, és meghívunk több
száz festő vállalkozót, szakiskolai tanárokat, végzős szakembereket. Mi információkat
gyűjtünk, amelyeket felhasználunk a gyártás során, őket
pedig megismertetjük azokkal
az újdonságokkal, amelyeket
hasznosítani tudnak a munkájukban.
– Milyen a festő szakmunkások társadalmi és anyagi
megbecsülése?
– Egyik sem túl jó. Keressük
azokat az eszközöket, amelyek
révén meg tudjuk a ﬁatalokkal
szerettetni ezt a szakmát. Ezért
is örültem, hogy itt a megnyitón kihívták a tavalyi európai verseny egyik győztesét,
aki valódi sikertörténetet tu-

Horváth József, a TRILAK Festőakadémia vezetője

dott magáról elmondani. Fontos, hogy a nemzetközi versenyek legjobbjait fogadja a köztársasági elnök és a miniszterelnök, ezeknek az eseményeknek mind komoly hírértéke van
és én ezt nagyon jónak tartom.
Ami az anyagi megbecsülést illeti, emiatt sokan mennek külföldre dolgozni. Azt gondolom,
mi megtesszük, ami tőlünk telik, a gazdaság szereplőinek is
lépniük kell. Tavaly óta ismét
beindult az építőipar Magyarországon: várhatóan sokan viszsza fognak jönni azok közül,
akik elmentek, ha látják, hogy
itthon is meg lehet élni a szakmájukból.
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MVM OVIT Zrt.

Vivaco Kft.

Az MVM OVIT Zrt. az MVM csoport tagjaként Magyarország legkiterjedtebb tevékenységi körű villamosenergiahálózati létesítő, kivitelező vállalata, amely több mint hat
évtizede végzi nagyfeszültségű távvezetékek és transzformátorállomások építését, karbantartását és fejlesztését.
Egy ilyen jelentőségű cégnél igen fontos, hogy kiváló szakemberek dolgozzanak, hiszen az ország villamosenergiaellátásának biztonsága van a kezükben.

Vannak szakmák, amelyek jelentőségét csak akkor érzékelik az emberek, ha valami nem jól működik. Amúgy természetesnek veszik, hogy folyik a víz, a csöveken jön, megy
minden, aminek folynia kell, és meleg van, ha eljön a fűtési
szezon. Az épületgépészet ilyen szakma. Akik tanítják, és
alkalmazzák, nagyon sokat tudnak, és szívesen adják át
tudásukat, tapasztalataikat a ﬁataloknak. Ahogy ezt teszi évek óta Vanczer Zsuzsanna, a Vivaco Kft. vezetője, a
Szakma Sztár Fesztivál egyik szponzora, és hasonlóan lelkes kollégái, valamint a Szily Kálmán Szakiskola oktatói.

Támogatják és várják a ﬁatalokat Jó részt venni az ilyen versenyeken

Peredi Ágnes

– Az MVM OVIT Zrt. a Szakma
Sztár Fesztivál kiemelt szakmai
támogatója – mondta Lengyel
Enikő, a társaság kommunikációs osztályvezetője. – Számunkra a szakmunkásképzésre fókuszálás, a szakmunkástanulók országos szintű megmérettetése
lehetőség és eszköz arra, hogy
a munka világába belépő pályakezdő szakmunkások megbecsülését fokozni lehessen. Egyrészt
teljes mértékben egyet lehet érteni azzal a szlogennel, hogy „A
jó szakma felér egy diplomával”,
hiszen a keresett szakmákban a
pályakezdő szakmunkások valóban gyorsan el tudnak helyezkedni, másrészt a képzés keretében megszerzett szakmunkás-bizonyítvány minden összehasonlítás nélkül is értéket képvisel.
A szakmai versenyt az MVM
OVIT Zrt. proaktívan, minden
lehetőséget kihasználva támogatja. A proaktív megközelítés
megnyilvánul abban, hogy a társaság már az előkészületek során szoros kapcsolatot alakított
ki a verseny szervezőivel, illetve
szakterületi és humánerőforrásfejlesztési szakemberei ﬁgyelemmel kísérték az esztergomi
helyszínen lezajlott szerkezetlakatos-, illetve hegesztőversenyeket. A Szakma Sztár Fesztiválon felállított standon a cég
tevékenységi körét jellemző eszközök, műszerek és információs
anyagok kihelyezésével igyekeztek a szakmai versenyt látogató
általános iskolásoknak kedvet
csinálni ahhoz, hogy tanulmányaikat a szakmunkásképzés kereteiben folytassák. Április 29én, az országos döntők után a
legkiválóbbnak bizonyuló erősáramú elektrotechnikus, hegesz-

tő és szerkezetlakatos szakmunkástanulók átvehették az MVM
OVIT Zrt. által felajánlott díjakat. A társaság tevékenységi körébe leginkább illő szakmákban
a versenyek megﬁgyelésével első kézből szereztek információt
a pályakezdő szakmunkások felkészültségéről, ami segíthet az
utánpótlás-tervezésnél is.
– Kifejezetten pozitív tapasztalataink vannak – értékelte az
eredményeket az osztályvezetőnő. – A versenyek szervezői
lelkesen és professzionálisan
állnak az ügyhöz, a velük való
együttműködésről csak elismeréssel lehet nyilatkozni. Kiemelendő, hogy a szakmai verseny
előkészítésére, a versenyfeladatok megtervezésére, a versenyfeladatok végrehajtásához szükséges eszközökre és berendezésekre a versenyek szervezői és
koordinátorai nagy hangsúlyt helyeztek. Fontos volt a „verseny
tisztasága”, az azonos feltételek
biztosítása (az esztergomi szerkezetlakatos- és hegesztőversenyek tapasztalatai alapján), hiszen a versenyzőknek a versenyfeladatok megkezdése előtt esküt kellett tenniük arra, hogy
a feladatuk elvégzése során a
fair play szabályai szerint járnak
el. Az országos szakmai verseny
döntősei felkészültek, ügyesek,
fegyelmezettek voltak, és különösen ﬁgyeltek a baleset- és
munkavédelmi előírások betartására.
Fontosnak tartjuk – folytatta
az osztályvezető –, hogy a diákok a képzés időszaka alatt stabil és naprakész elméleti alapokat kapjanak a szakmájukat illetően. Ezen felül magas óraszámban, intenzív gyakorlati képzésben részesüljenek, mert tapasztalatunk szerint az ilyen feltételek hiányában a munkaerőpiacra kilépő frissen végzett ﬁatalok

Fontos cél az utánpótlás nevelése

P. Á.

– Már harmadik éve veszünk
részt közvetlenül a Szakma Sztár
versenyen. Szorosan együtt dolgoztunk a gyakorlati versenyfelTávvezetéképítésen
adatok kidolgozásánál a szervező Szily Kálmán Szakiskolával,
és oktatóikkal, Czentnár Zsuszakmai tudása nem felel meg a zsával, Bujdosó Balázzsal, Szekívánt kritériumoknak.
keres Istvánnal és Szarka LajosTársaságunk – több telephe- sal – tájékoztatott Vanczer Zsulyén is – hosszú évek óta fogad zsanna.
szakmai gyakorlatra tanulószerződés keretében tanulókat – érzékeltette az osztályvezető a cég
kapcsolatát a szakképzéssel. – A
fémipari szakmák a legnépszerűbbek, például a hegesztő és a
gépi forgácsoló szakma. Ezekkel
az iskola befejezése után a ﬁatalok könnyebben el tudnak helyezkedni.
Terveink között szerepel több
telephelyünkön is tanműhely létesítése, illetve fejlesztése, amelyek kialakításához jelenleg az
igénybe vehető támogatási formákat vizsgáljuk. Ettől függetlenül a foglalkoztatott tanulószerződéses diákok létszámának bővítését tervezzük, egy komplex A versenyzőt ﬁgyelik a diákok és a verseny segítője
gyakornoki és tehetséggondozási program kifejlesztésével párA versenybizottság tagja- munkatársai alakítják ki a szakhuzamosan, amely biztosítani ként Csorba Gergely – szintén a mai verseny döntőjének gyakortudja az MVM OVIT Zrt. számá- Vivaco munkatársa – már harma- lati feladatait. Miután összeállíra a ﬁatal munkaerő toborzását, dik éve részt vesz a kétnapos szó- tották a szakmai versenyfeladakiválasztását, betanítását és be- beli és a háromnapos gyakorlati tot, a Vivaco elkészíti a kiviteleillesztését, és nem utolsó sorban feladatok értékelésében. A cég zési szintű tervet, valamint prómegtartását. Nekünk is egyre na- 1999. óta segíti, támogatja orszá- baszerelésen szimulálnak mingyobb szükségünk van képzett gosan a középiskolai, szakmun- den szituációt, ami a versenyen
szakmunkásokra, ezért bátorí- kás és felsőoktatási képzéseket. előfordulhat. Gondoskodnak a
tunk minden érdeklődő tanulót, – Mérnök kollégáink rendszere- szerelési anyagok tartalékairól
hogy jelentkezzen hozzánk szak- sen tartanak elméleti és gyakor- is, hiszen olyan helyzet is adódmai gyakorlatra – invitálta Len- lati órákat a szakmai iskolákban hat, amikor ezekre szükség van.
gyel Enikő a ﬁatalokat az ország – tette hozzá az ügyvezető asz– Véleményem szerint a legegyik legjelentősebb energetikai szony. – Tartottak a Vivaconál is nagyobb felkészültséget és előcégéhez.
szakmai „házi versenyt” a közép- készületet az épületgépészeti
iskoláknak. A győztes diák és ta- versenyek igénylik. Cserébe az
nára utazást és képzést nyert egy egyik leglátványosabb versenyt
olaszországi gyárban. Fontosnak nyújtják a versenyre érkező lá-

Az Auchan várja a ﬁatal tehetségeket
Az Auchan Magyarország Kft. standjánál a verseny ideje
alatt folyamatos volt a nyüzsgés, az odalátogató ﬁatalok
számára nagy kihívást jelentett, hogy kipróbálják-e a gyümölcs- és zöldségfaragás, vagy a cukorvirág készítés mesterségének fortélyait. Az áruházlánc 2015-ben 500 ﬁatalt
kíván fogadni tanulószerződéses gyakorlatra.

Kocsi Margit

Becsléseink szerint több ezren tekintették meg standunkat
a Szakma Sztár Fesztivál ideje alatt, és több százan magukkal vitték a szakmai gyakorlati
jelentkezési információkat tartalmazó szórólapunkat is – tájékoztatta lapunkat Gál Judit, az
Auchan Magyarország Kft. kommunikációs igazgatója. Véleménye szerint az érdeklődő diákok
közül a leglelkesebbeket hama-

Az Auchan standja népszerű volt

rosan gyakornokként fogják viszontlátni áruházaikban.
A gyümölcs- és zöldségfaragás
Patkó Károly szakács, a cukorvirág készítés pedig Kókainé Tóth
Katalin cukrász irányításával
zajlott. Lugasi Márta, az áruházlánc szakképzésért felelős vezetője terelgette a kíváncsiskodó
ﬁatalokat, osztogatta a szórólapokat és magyarázta a jelentkezési feltételeket. – Ezekkel a
bemutatókkal a cukrász szakma
szépségeire szerettük volna felhívni a pályaválasztás előtt álló
diákok ﬁgyelmét, és azt tapasz-

tartjuk, hogy a jövő szakembereinek át tudjuk adni a gyakorlati tapasztalatokat és a rendszerszemléletet. Valójában ez a legfontosabb az épületgépész szakmában – mondta.
A Vivaco támogatja a versenyt
szerelési anyagokkal is, így
Valsir WC-tartállyal, Valsir többrétegű csőrendszerrel, Valsir
Triplus hangcsillapított lefolyórendszerrel, Fondital alumínium
radiátorral, Fondital kazánnal és
Fondital gázkonvektorral. A tanárokkal együttműködve a cég

taltuk, hogy számos általános iskolás számára vált vonzóvá ez a
szép és kihívásokkal teli szakma
– mondta az Auchan szóvivője.
A szakmai gyakorlat népszerűsítésével, a VIII. Szakma
Sztár Fesztivál támogatásával
az Auchan Magyarországnak az
a célja, hogy a legkiválóbb szakemberek készítsék vásárlóik
számára a cukrászati termékeket vagy akár a péksüteményeket. 2011. óta országszerte már
több mint 500 diákot fogadtak
nyári és év közbeni szakmai gyakorlatra. Idén rekordot állítanak
fel azzal, hogy immár egy év alatt
várnak ugyanennyi ﬁatalt minősített gyakorlati helyeikre a 19
Auchan áruházba, ahol magasan
képzett szakemberek segítségével, professzionális környezetben sajátíthatják el a jelentkezők
leendő szakmájuk alapjait.
Vállalatunk egyik humán erőforrás célkitűzése, hogy megtaláljuk és képezzük a ﬁatal tehetségeket. Fontosnak tartjuk,
hogy szakmai gyakorlati programunkkal megfelelő utánpótlást neveljünk nemcsak a cukrász, hanem az eladó, kereskedő, logisztikai ügyintéző, hentes
és akár a hiányszakmának számító pék szakmában is, és munkájukra igényes, lelkes, jól képzett ﬁatalok kerüljenek a munkaerőpiacra – mondta végezetül
Gál Judit, az Auchan kommunikációs igazgatója.

togatóknak, a 7-8. osztályos diákoknak – tette hozzá a Vivaco
vezetője, aki nagyon lelkesen
áll a ﬁatalok mellett a verseny
alatt is.
– Jó részt venni az ilyen versenyeken, együttműködni a tanárokkal, diákokkal, akik nyitottak és érdeklődnek. A verseny
színvonalas, örülünk, hogy az
épületgépész szakmában is rendeznek ilyen komoly versenyeket a jövő nemzedéke számára.
– Az nagyon fontos, hogy
használható elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek a
végzősök. Egy korszerűsítésnél
egyformán fontos mindkét tudás. A folyamatot kell érteniük:
a meglévő állapotot, a megrendelő elképzelését, a tervezést,
kivitelezést és az üzemeltetést a
komfort és költséghatékonyság
oldaláról is. Meg kell mutatni a
szakma szépségét, becsületét.
Az épületgépész szakember biztosítja a felhasználónak az alapvető komfortot, azt, amit mindenki természetesnek gondol,
mert ha jól van beszerelve, akkor észrevétlenül teszi a dolgát
– foglalta össze az igazgató aszszony, aki arra is nagy súlyt helyez, hogy kollégái és a tanárok
is kellő megbecsülést kapjanak.
– A Vivaco országos és általános
tapasztalata, hogy a szaktanárok pontosan tudják, mire van
szükség a szakképzésnél. Őket
kell hatékonyan bevonni.
– A verseny jelentősége, hogy
itt tényleg az ország legjobbjai
mérik össze tudásukat – mondta
Bújdosó Balázs versenyfelelős és
tanműhelyvezető, aki együtt izgult a fiatalokkal. – Mintegy 110en írták meg az írásbeli feladatot,
s végül a négy épületgépészeti
szakterületen 17 tanuló maradt
versenyben. Bizakodó vagyok. Jó
látni, hogy az ország minden tájáról érkeztek ide a fiatalok, ezrével.
Lehet, hogy most látnak életükben először ilyen munkát, és most
tudják majd eldönteni, mit szeretnének majd megtanulni és csinálni. Más élőben látni, mint prospektusokból. Czentár Zsuzsanna
épületgépészeti mérnöktanárral
szívesen segítettek azoknak az
iskolásoknak, akik a helyszínen kipróbálták, milyen feladat összeilleszteni a csöveket, és hogyan kell
bánni a szerszámokkal.

Henkel Magyarország Kft.

Az új szakember-generáció
minőségpárti
Tapasztalataink szerint a magyar ﬁatalok versenyképes
szaktudásának és felkészültségének alapja a megfelelő oktatás – állítja Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft.
ügyvezető igazgatója. A cég fontosnak tartja, hogy minél
szélesebb körben elérje a tanulókat, a jövő szakembereit.

Losonczi Lívia
A Henkel szaktanácsadó munkatársai évek óta rendszeresen
látogatják az ország szakiskoláit: így például a szobafestő, mázoló és tapétázó szakképzés keretein belül oktatják a diákokat.
Prezentációk, oktatási segédletek, jegyzetek könnyítik meg a
diákok elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítését. A vállalat
nemcsak közép – hanem felsőfokú oktatási intézményekben
is jelen van – hangsúlyozta Fábián Ágnes. – Meglátásunk szerint, hogyha a tanulók már a
képzés során megismerik a termékeinket, megtapasztalják a
tulajdonságaikat, nyomon követik az új technológiákat és ezeket alkalmazni is tudják, akkor
a szakembereknek egy olyan új
generációja kerül ki az iskolákból, amelynek számít a minőség.

Ezek a ﬁatalok a munkájuk során már igényelni fogják a kiváló termékeket, és ennek révén
versenyképes szakemberekké
válnak.
A Henkel Adhesive Technologies üzletága évek óta négy
szakma – a burkoló, a szobafestő, mázoló és tapétázó, az asztalos valamint az épületgépész
szakmák versenyének lebonyolítását támogatja a Szakma Sztár
Fesztiválon a szükséges termékekkel és eszközökkel. A cégnek nincs saját versenyzője, de
– mint az ügyvezető igazgató
hangsúlyozta – képet kapnak a
jövő szakembereinek tudásáról,
így a saját képzéseiket, gyakorlati oktatásaikat ennek megfelelően állítják össze. A Henkel
a már végzett szakembereket is
támogatja: így például szaktanácsadóik ingyenes, kihelyezett
oktatásokat, termék-speciﬁkus
képzéseket tartanak burkolók
számára.

Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója

A Szakma Sztár versenyen – a
Henkel által is támogatott – épületgépészeti szakma ifjú képviselői számot adtak nem mindennapi kreativitásukról is. A cég
évek óta saját ötletpályázattal is
bátorítja a ﬁatalokat, hogy mutassák be a saját elképzeléseik
nyomán született munkáikat –
mondta el Fábián Ágnes.

