A WorldSkills különszám a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával készült,
az NFA-KA-NGM 1/2014. számú
pályázat keretében
2015. SZEPTEMBER

A M A G YA R K E R E S K E D E L M I É S I PA R K A M A R A G A Z D A S Á G I L A P J A

A 2017-es WorldSkills versenyekre mintegy 75 országból 1500 versenyzőt várnak, akik 50 szakmában mérhetik össze
tudásukat – fejtette ki Aidan Jones, a
WorldSkills Abu Dhabi 2017 vezérigazgatója.
(2. oldal)

Brazília akár példa is lehet: rajta keresztül bárki láthatja, hogy mások hova jutottak nagy nemzetközi versenyek szervezésével, és saját iparuk fejlesztésével
– mondta Maris Zsolt, Magyarország
são paulói főkonzulja.
(3. oldal)

Tállai András: Gratuláció és köszönet

WORLDSKILLS KÜLÖNSZÁM

– Amikor befejeztem, tudtam, hogy
tökéletesre sikerült, ennél jobbat már
nem lehetett volna csinálni – mesélte
László Attila aranyérmes bútorasztalos.
(4. oldal)

Parragh László MKIK elnök: Felértékelődik a szaktudás

Ez a befektetés biztosan megtérül Versenyelőny a jó szakképzés
A gazdasági és társadalmi fejlődés nélkülözhetetlen eszköze a versenyképes szakképzés – vélekedett Tállai András,
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, akit a são
paulói WorldSkills versenyen szerzett tapasztalatairól kérdeztünk.
Kocsi Margit
– Milyen élményei voltak a
WorldSkills-en? Mi tetszett a
legjobban és mi lepte meg?
– Négy napot tölthettem a jövő legígéretesebb szakemberei
között. Bár a résztvevők száma
alapján erre már előzetesen számítani lehetett, mégis meglepett a
verseny mérete, nagysága. Hatalmas területen majdnem 1200-an
versenyeztek. Ahhoz, hogy valamennyi helyszínt végigjárja az ember, több kilométernyi utat kellett
megtenni. Elképesztő munkát végeztek a szervezők, hiszen a résztvevők mozgatása, elszállásolása, vagy éppen a versenyhelyszín
előkészítése rendkívül összetett
feladatot jelentett. Ez utóbbinál
például a különböző gépek, szerszámok energiaigényének biztosításához a meglévő elektromos
energia rendszer mellett további
áramfejlesztőket kellett üzembe
helyezni. De a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is jelentős
szervezési feladatot vállalt magára a magyar delegáció részvételének előkészítésekor. Köszönetet
szeretnék mondani mindazoknak,
akik a magyar versenyzők kiválasztását, felkészítését, kiutazását
megszervezték, illetve a helyszíni
szakértői feladatokat ellátták. Elárulhatom, a kedvenc helyszíneim azok voltak, ahol a magyar csapat tagjai versenyeztek. Egykori
tanáremberként fantasztikus volt
látni a ﬁatalok kitartását, erőfeszítéseit és koncentrációját a négynapos verseny alatt.

Tállai András, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára

– Hogyan hatnak az ilyen
versenyek a szakképzésre és
viszont, az emelkedő színvonalú szakképzés a versenyszereplésekre?
– A hazai és nemzetközi szakmai versenyek alkalmat teremtenek arra, hogy a szakmájukat szerető, kitartó, fejlődőképes ﬁatal
szakemberek lehetőséget kapjanak tudásuk bizonyítására és kiemelkedő eredményeikkel követendő példát mutassanak a többiek számára. A kiemelkedő eredményeknek köszönhetően hatékonyabban hívhatjuk fel a ﬁgyelmet a piacképes tudás megszerzésének fontosságára. Jól látjuk
ugyanis, hogy sok ﬁatal csak az álláskeresés során jön rá arra, hogy
egy jó szakmával mennyi lehetősége lenne az elhelyezkedésre.
Ezért fontos, hogy a társadalom

széles rétegeiben tudatosodjon
a szakképzés jelentősége, a megszerzett szaktudás értéke. Ebben
a folyamatban komoly szerepe
van az olyan eseményeknek, mint
a mostani WorldSkills verseny.
A példaértékű eredmények megismertetése nélkül sem az értékrendünkben, sem a gondolkodásunkban, de még a szakképzési
rendszerünkben sem képzelhető el
változás. A nemzetközi versenyeken elért eredmények, tapasztalatok ugyanakkor lehetőséget nyújtanak az eredményes technikák
szélesebb körű terjesztésére, az
új eljárások alkalmazására a képzésben is. Emellett iránymutatóul
szolgálhatnak a szakképzési rendszer fejlesztéséhez. Az eredményes
versenyszereplések pozitívan hatnak, erősítik a szakképzés rendszerének presztízsét. Az emelkedő színvonalú szakképzés ugyanakkor erősebb és szélesebb szakemberbázist teremt a gazdaság
számára, és egyben bővítheti a választható versenyágak és az egyes
versenykategóriákban várhatóan
eredményesen indulók körét is.
– Brazíliai
tapasztalatai
alapján a 2018-as budapesti EuroSkills megrendezésénél Ön szerint mire kellene a
kamarának koncentrálni?
– Az MKIK időben megkezdte
a felkészülést a három év múlva,
a magyar fővárosban rendezendő
esemény előkészítésére. Fontos,
hogy Közép-Kelet Európa országaiból minél több indulót toborozzunk. Szeretnénk, hogy minél több
pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos iskolás és szakmunkástanuló
tudjon kilátogatni a versenyre, leginkább a tanáraikkal együtt, hogy
közvetlenül megtapasztalhassák,
milyen nagyszerű élmény az elkötelezett és szakmailag kiváló ﬁatalokat munka közben látni.

Magyarországon a szakképzés átalakítása jó irányban halad, ezt a são paulói WorldSkills is megerősítette – nyilatkozta lapunknak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke. A szakmák világbajnokságán egy
arany- és egy ezüstérmet, valamint négy kiválósági érmet
nyertek ﬁatal szakmunkásaink, bizonyítva azt, hogy érdemes pénzt és energiát áldozni fejlődésükre.
– km –
Aranyérmes és a nemzet legjobbja érem tulajdonosa lett a
bútorasztalosunk, ezüstérmes az
informatikusunk, a virágkötőnk,
az épületasztalosunk, a mechatronikai csapatunk pedig kiválósági érmet kapott 500 pont feletti teljesítményéért – sorolta
az eredményeket az MKIK elnöke. Szerinte az országok versenyében elért 20. helyezés messze
felülmúlja a várakozásokat.
Figyelemre méltó, hogy a
résztvevő országok között az első harmad közelébe kerültünk,
kiemelkedő eredményt értünk el
az eddigi legerősebb WorldSkills
versenyen.
A dicsőségen túl a verseny
több tanulsággal is szolgált.
Parragh László szerint a résztvevő ﬁataloknak mostantól megváltozik az élete: meg kell nyitni
előttük az utat, hogy tovább lépjenek. Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a szakmunkásképzőből egyetemre menjenek. Ezt segíti elő, hogy a felsőoktatás gyakorlati képzőhelyeit
is megkapja a kamara, ugyanúgy,
ahogy a szakképzésben történt.
A valós élet ugyanis lebontja a
merev korlátokat a felsőfokú és
középfokú szakképzés között.
Ez már egyre több szakmában,
például az informatikában és a
mechatronikában nyilvánvalóan
látszik.
Világszerte mind több fejlett

Simon Bartley: A versenyzők példaképek lesznek

Keresettek a jól képzett szakmunkások
Egy erős, rekordokkal teli WorldSkills verseny színhelye volt
São Paulo, hasonló viadalra számít Simon Bartley, a nemzetközi szervezet elnöke a 2018-as budapesti EuroSkills-en
is. Bízik benne, hogy addigra térségünkből is több ország
csatlakozik a szaktudást népszerűsítő mozgalomhoz.
K. M.
– Hogyan értékeli az idei
WorldSkills-t?
– A 2015-ös versenyhez számos rekord köthető. Mindenekelőtt az, hogy első alkalommal tartottunk WorldSkills-t
egy latin-amerikai országban.
A másik fontos eredmény,
hogy mind a versenyzők, mind
a szakértők hatalmas munkát
végeztek, ennek köszönhetően
São Paulo-ban rendkívül magas színvonalú versenyek zaj-

lottak. Összességében minden
eddiginél több, 59 ország és régió képviseltette magát a négynapos versenyen, 50 szakmában rekord számú – csaknem
1200 – ﬁatal küzdött az érmekért, akiknek munkáját több
mint 1100 szakértő segítette és
értékelte a világ minden tájáról. Mindenkinek gratulálok a
sikerhez!
– Ön szerint a szakmunka
és a szaktudás ilyen típusú
népszerűsítése előmozdítja, hogy a ﬁatalok megfelelő
álláshoz jussanak a munkaerőpiacon?

– Meggyőződésem, hogy igen.
A jól képzett munkaerő iránt
mindig és mindenhol van kereslet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a ﬁatal szakmunkások, akik részt vesznek
ezeken a versenyeken, gyorsan és általában jobb ﬁzetéssel
találnak munkahelyet maguknak. Ráadásul hősök, példaképek lesznek a pályaválasztók
számára. Az is látszik, hogy az
ilyen rendezvények hatására
nő a szaktudás és a szakmunkások társadalmi megbecsülése, sőt, egyre több ﬁatal akar
szakmát tanulni. A versenyzők
felkészülését a legjobb szakértők irányítják, a szponzor vállalatok által biztosított legkorszerűbb technika-technológia
segítségével, s így – maguk is
szakértővé – szakmájuk márká-

jává válhatnak. Segítve a szakképzés fejlődését a közvetlen
környezetükben, a hazájukban,
a kontinensükön és világszinten is. Ez a folyamat az elmúlt
évek alatt egyre szélesebb körű
lett: kétévente rendezzük meg a
WorldSkills-t, s a mostani már a
43. volt.
– Szervezetüknek folyamatosan bővül a tagsága. Menynyi csatlakozó országgal lennének elégedettek?
– A tagságnak meghatározott feltételei vannak, amelyeket minden jelentkezőnek maradéktalanul teljesítenie kell. A
WorldSkills-nek jelenleg 75 tagja van. Valamennyien versenyképesek, azonosulnak célkitűzéseinkkel, megfelelnek a tagsági kritériumoknak. Ugyanakkor most 35 – zömében kis,

és fejlődő ország ismeri fel, hogy
nincs sikeres, versenyképes gazdaság szakképzés és ipari termelés nélkül. A világban azok az
országok fejlődnek gyors tempóban, amelyek a szakképzést
jól csinálják. Ezzel nő az emberek életszínvonala és a gazdaság tőkevonzó képessége is.
Azoknak az országoknak van
nagyobb esélye a felzárkózásra,
amelyek a legnagyobb csapatokkal vesznek részt a WorldSkills
és EuroSkills versenyeken. Számunkra versenyelőnyt jelent,
hogy már zajlik a szakképzés átalakítása, miközben a környező
országok még csak vitatkoznak
azon, miként lássanak hozzá a
rendszer reformjához.
A são paulói versenyeken
nemcsak a hagyományosan jó
szakképzéssel rendelkező országok – Ausztria, Franciaország, Németország, Svájc – jeleskedtek, hanem az úgynevezett
BRICS államok (Brazília, Dél-Afrika, India, Kína, Oroszország)
is. Néhány nagy európai országot megelőzve értek el ﬁgyelemre méltó eredményeket annak
köszönhetően, hogy a szakképzésre nem sajnálják a pénzt és
az energiát. Ennek köszönhetően Brazília szervezhette az idei
WorldSkills versenyt, 2019-re pedig Oroszország nyerte el a rendezés jogát Az egész világon felértékelődik a szaktudás, s ezzel
a WorldSkills és EuroSkills is
– hangsúlyozta Parragh László.
Nem véletlen, hogy olyan nagy

egyáltalán nem gazdag – ország érdeklődik a csatlakozás
iránt. Az ő felvételük összetettebb feladat. Belépésük esetén
komoly kihívást jelenthet az
objektivitás megőrzése a versenyteljesítmények értékelésénél. Ha sikerül felvenni ezeket
az országokat, tíz év múlva talán már több mint száz tagunk
lesz. Tavaly egyébként például
három új taggal bővült a szervezet.
– A 2018-as EuroSkills verseny Budapesten lesz. Miként járulhatna hozzá célkitűzéseik eléréséhez, akár a
bővítés, akár a szakképzés
területén?
– A WorldSkills szervezetében az egyik csodálatos dolog az, hogy a páros években
kontinensversenyeket tartunk.
Európaiként nekem ilyen a
EuroSkills, ahol egyrészt csapatban láthatunk remek teljesítményeket, másrészt olyan
szakmákban, amelyek speciálisan Európában erősek. Különö-

Parragh László, az MKIK elnöke

a vetélkedés az ilyen rendezvények megszervezéséért. Jellemző, hogy a 2019-es WorldSkills-re
pályázó Oroszországban például
még a világűrben keringő Szojuz
űrállomáson tartózkodó űrhajósokat is megkérdezték, vállalja-e
az ország a 45. WorldSkills megrendezését.
Értékes tapasztalat az is, hogy
a gazdaságok teljesítményében
egyaránt nő a hagyományos és
a világ fejlődését meghatározó
új szakmák szerepe. Jó hír, hogy
Magyarország csapata mindkét
szakmacsoportban jeleskedett
Brazíliában. Ugyanakkor sajnálatos, hogy több versenyzőnk is lehetett volna São Paulóban, de a
képzés hiányosságai, pénz- vagy
szponzorhiány miatt néhány, a
magyar gazdaság szempontjából
fontos szakmában nem tudtunk
versenyzőket indítani. Egyebek
közt ezen is változtatni kell, ha
még jobban ki akarjuk használni a szakképzésben rejlő lehetőségeket – szögezte le az MKIK elnöke.

Simon Bartley, a WorldSkills elnöke

sen kíváncsi vagyok a budapesti versenyre, mert ez lesz az első
kontinensviadalunk a kelet-európai térségben, ahonnan szintén vannak felvételre jelentkezőink. Szeretnénk, ha néhányukat már új tagként üdvözölhetnénk a 2018-as EuroSkills-en.
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WorldSkills 2015 – ország rangsor

WorldSkills 2015 – Magyar eredménytábla

(az átlagos érem pontszám szerint)
Helyezés

Ország

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.
30.
31.
31.
33.
33.
35.
36.
36.
38.
39.
40.
41.
41.

Korea
Brazília
Kína
Tajvan
Dél-Tirol, Olaszország
Svájc
Ausztria
Japán
Liechtenstein
Egyesült Királyság
Írország
Norvégia
Franciaország
Szingapúr
Ausztrália
Németország
Dánia
Kanada
Svédország
Magyarország
Irán
Thaiföld
Malajzia
Vietnam
Finnország
Indonézia
Lettország
Makaó, Kína
Hollandia
Portugália
Kolumbia
Hongkong, Kína
Luxemburg
Új-Zéland
India
Belgium
Észtország
Oroszország
USA
Szaúd-Arábia
Fehér-Oroszország
Spanyolország
Egyesült Arab
Emírségek
Dél-Afrika

43.
43.

Név
Balázs Dávid
Beke Barbara
Bíró Andrea
Borsodi Ferenc
Csongrádi Dávid
Farkas Tamara
Fata Dávid Vilmos
Heiter Szabolcs
Kunfalvi Melinda
László Attila
Mózer Gergely
Pányi Péter
Szűcs Gergő
Zilahi Krisztián László

Pont- Csapat Arany Ezüst Bronz Kiválósági
szám létszám
érem
2,37
2,10
1,93
1,79
1,72
1,53
1,42
1,33
1,33
1,28
1,14
1,11
1,10
1,05
1,00
0,89
0,88
0,81
0,78
0,77
0,77
0,76
0,74
0,69
0,61
0,60
0,57
0,53
0,53
0,50
0,44
0,44
0,33
0,33
0,30
0,29
0,29
0,20
0,19
0,17
0,13
0,13

41
50
29
39
18
38
31
40
9
36
14
18
40
20
24
37
17
27
27
13
12
21
19
13
31
30
7
15
30
16
27
16
3
15
27
21
7
30
16
6
15
16

13
11
5
5
5
1
5
5
1
3
2
2
2
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
10
6
7
1
7
2
3
0
3
0
0
4
1
3
2
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
6
3
5
1
5
1
5
1
2
0
0
3
2
2
1
2
3
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

14
19
12
19
6
23
16
14
6
21
8
12
18
14
11
17
8
10
13
3
8
10
12
7
17
16
4
8
12
8
12
7
1
5
8
6
2
6
1
1
2
2

0,05

22

0

0

0

1

0,05

19

0

0

0

1

Forrás: WorldSkills International

Szakma
Mechatronika
Szépségápoló
Ápolás és gondozás
Kőműves
Informatikai hálózati rendszergazda
Fodrász
Festő, díszítőfestő
Villanyszerelő
Virágkötő
Bútorasztalos
Épületasztalos
Hegesztő
Ács
Mechatronika

Helyezés, eredmény
Kiválósági érem (12.)
16.
12.
15.
Ezüstérem (2.)
20.
15.
25.
Kiválósági érem (8.)
Aranyérem (1.)
Kiválósági érem (6.)
19.
15.
Kiválósági érem (12.)

Elért pontszám
510
489
483
455
535
476
481
478
511
529
510
496
462
510

Forrás: https://www.worldskills.org/what/competitions/wsc2015/results/
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Abu Dhabi a következő állomás
A szakmák következő világbajnokságát két év múlva az
Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dhabiban tartják. Aidan Jones, a WorldSkills Abu Dhabi 2017 vezérigazgatója lapunknak elmondta: a szaktudás és szakképzés
ösztönzése, népszerűsítése érdekében felejthetetlen eseménnyé szeretnék tenni a rendezvényt
K. M.
– Modern, világszínvonalú, első osztályú feltételeket biztosító, élményekben gazdag rendezvényre készülünk. Abu Dhabi
vendéglátóként és szervezőként
e cél megvalósítása mellett kötelezte el magát – közölte a versenyigazgató. Jelentkezésüket
a 44. WorldSkills megrendezésére az Egyesült Arab Emírségek jövőjének két kulcsfontosságú tényezője is motiválta. Az
egyik az, hogy a 2017-ben versenyző ﬁatal szakembereikre
hárul majd a gazdaság diverziﬁkálásának feladata, ami a kormány Vision 2021 fejlesztési
programjának központi eleme.

A siker érdekében jelentős befektetéseket hajtanak végre az
oktatásban, így a szakképzésben is. Mindehhez kapcsolódik
a másik tényező, hogy fel kell
készülniük az olaj utáni időkre.
Az ország hihetetlen természeti
erőforrásokkal van megáldva,
amelyek biztosítják a gazdaság
diverziﬁkációjának végrehajtásához szükséges forrásokat. „A
WorldSkills Abu Dhabi 2017 lesz
az a pont, amikor a két dolog találkozik. Az eseménnyel a szakmai kiválóságot fogjuk ünnepelni és ösztönözni” – hangsúlyozta Aidan Jones.
A 2017-es WorldSkills versenyekre mintegy 75 országból
1500 versenyzőt várnak, akik
50 szakmában mérhetik ösz-

Aidan Jones, a WorldSkills Abu
Dhabi 2017 vezérigazgatója

sze tudásukat. A vezérigazgató szerint São Paulóban is lehetett látni, hogy ezek az izgalmas, dinamikus versenyek önmagukban milyen kiváló módját
jelentik a szakképzés ösztönzésének, a szaktudás népszerűsítésének. Ezt az utat szeretnék

követni Abu Dhabiban is. Mint
elmondta, maximálisan igyekeznek megfelelni az odalátogatók igényeinek. Egyrészt úgy,
hogy kipróbálhatják a nekik tetsző szakmákat, másrészt pedig
azzal, hogy a versenyhelyszíneknél széles körű pályaválasztási szolgálatot alakítanak ki.
Nem titkolta, hogy rekordszámú résztvevőre és látogatóra
számítanak, hiszen az Egyesült
Arab Emírségek földrajzi elhelyezkedése nagyon kedvező, a
világ népességének kétharmada maximum nyolcórányi repülőúttal elérheti a verseny helyszínét. Azok sem maradnak ki
a verseny izgalmaiból és élményeiből, akik nem tudnak részt
venni Abu Dhabiban a világ legjobbjainak szakmai vetélkedőjén: a szervezők folyamatos tájékoztatást nyújtanak majd a
versenyek eseményeiről, a szakképzési lehetőségekről, valamint a képző- és karrierépítő
helyek választékáról.

Magas színvonalú szervezés, látogató rekord

Példaképek versengtek São Paulóban
Obrigado, vagyis köszönjük – mondta Simon Bartley, a
WorldSkills elnöke a vendéglátó brazilok felé fordulva a
záróünnepségen. Így kívánta megelégedését és elismerését
kinyilvánítani a házigazdáknak a jó rendezésért. Az eddigi legnagyobb és egyik legszínvonalasabb WorldSkills verseny zajlott São Paulóban. Így aztán az sem volt meglepetés, hogy a megnyitó és a záróünnepség vérpezsdítő szambái közt rekordok sora született a szakmák 43. világbajnokságán.
– kocsi –

Hatalmas munkát igényelt a
rendezvény lebonyolítása, s úgy
tűnik, alapvetően mindenki – a
csapatok és a látogatók is – elégedettek voltak a brazilok munkájával. Akik tényleg megtettek
mindent azért, hogy vendégeik
jól érezzék magukat. Négy napon át 50 szakmában folytak a
versenyek a brazil metropoliszban, csaknem 1200 ﬁatal szakmunkás részvételével.

A magyar csapat São Paulóban

A végeredmények azt mutatják, hogy az átlagos érempontszám alapján Dél-Korea csapata nyerte meg a világbajnokságot, 13 arany-, 7 ezüst-, 5 bronzés 14 kiválósági éremmel. Bár a
házigazdák a hazai pályán általában előnyt élveznek, mindenképpen ﬁgyelmet érdemel Brazília második helyezést jelentő
teljesítménye. A Latin-Amerikában tartott első WorldSkills-en a
legnépesebb – 50 fős – csapattal
a vendéglátó ország 11 arany-,
10 ezüst-, 6 bronz- és 19 kiválósági érmet szerzett. Ezúttal vala-

melyest enyhült az ázsiai országok fölénye, az országok rangsorában az első tíz helyezett között négy ázsiai állam található.
Figyelemre méltó még az önálló régióként indult olaszországi
Dél-Tirol 5. helyezése.
Magyarország 13 szakmában
14 versenyzőt indított a WorldSkills-en, s a 20. helyen végzett
a küzdelmekben résztvevő 55
ország rangsorában. Ez a helyezés önmagában kiemelkedő teljesítmény. Értékét nagyban növeli, hogy először nyertünk érmet ilyen világversenyen: a bútorasztalosok népes mezőnyében László Attila aranyérmet,
az informatikai hálózati rendszergazda szakmában Csongrádi Dávid ezüstérmet szerzett.
Rajtuk kívül az 500 pont feletti
teljesítményéért Kunfalvi Melinda virágkötő, Mózer Gergely
épületasztalos és a mechatronikai csapat, Balázs Dávid és Zilahi Krisztián László kapott kiválósági érmet.
Ha szakmák szerint vizsgáljuk az idei WorldSkills-t, az
asztalos, ács, festő, fodrász,
hegesztő, informatikus, mechatronika, repülőgép- és villanyszerelő szakmákban volt a
legnagyobb létszámú versenyző-gárda. Sokat elárul a mezőnyök erősségéről, hogy csak a
hegesztő szakmában a 38 induló közül 19 érdemelte meg a kiválósági érmet. A bútorasztalos
szakmában olyan szoros volt
a verseny, hogy öt aranyérmet
osztottak ki és a bronzérmest
is hozzájuk számítva, hatan állhattak fel a dobogóra.
A verseny egyértelműen a
szakmák, a szaktudás világün-

nepe volt. Ehhez nagymértékben hozzájárultak a szervezők,
akik maximálisan kihasználták a nem mindennapi alkalmat arra, hogy
a szakmákat, a
szakmatanulást
népszerűsítsék
a pályaválasztás előtt álló ﬁatalok körében.
Erőfeszítéseiknek köszönhetően naponta legalább 300 helyi
iskolás csoport kereste fel a
versenyhelyszíneket szervezetten és fegyelmezetten, senkit
nem zavartak a versenyzésben.
A rendezvény látogatottsági rekordot is döntött: minden eddiginél több, 250 ezer látogatót
fogadott.
Az esemény szponzorai a világszerte ismert nagy vállalatok és márkák mellett olyan
brazil intézmények, szervezetek voltak, amelyek a szakképzéssel szoros kapcsolatban állnak. Közéjük tartozott a valamennyi ipari szakmát tömörítő Nemzeti Ipari Konföderáció, amelynek elnöke, Robson
Braga de Andrade akár a são
paulói WorldSkills arca is lehetett volna. Mindenhol felbukkant, ahová begipszelt lábbal –
és egy praktikus járószerkezettel – el lehetett jutni. Szintén kiemelt támogatója volt a rendezvénynek az Ipari Szakképzés
Nemzeti Szolgálata, a SENAI,
amely fennállása óta, az elmúlt
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Fekete Balázs, Magyarország hivatalos WorldSkills képviselője Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

Büszke vagyok a magyar csapatra A siker nemcsak pénzkérdés
– Büszke vagyok arra, hogy a magyar csapat vezetője lehettem – mondta Fekete Balázs. Elismerő szavai azért is ﬁgyelemre méltóak, mert nem szokott érzelegni. Lapunknak
nyilatkozva sem ezt tette. Komolyan gondolja, hogy minden elismerést megérdemel az a szakmai elhivatottság és
alázat, amiről a magyar versenyzők, szakértők és szponzorok a szakmák brazíliai világbajnokságán tanúbizonyságot tettek.

Fekete Balázs szerint mindenki a
maximumot nyújtotta

Kocsi Margit

képviseletében. Erre még nem
volt példa – emelte ki Magyarország képviselője.
Emlékeztetett arra, hogy a
WorldSkills a világ tíz legnagyobb szervezete közé tartozik,
jelenleg már 75 ország a tagja.
Nagy kérdés, hogy lépést tud-e
tartani a jelenlegi bővülési tempóval. Idén újabb két ország – Izrael és Costa Rica – csatlakozott,
tavaly pedig öt új taggal bővült a
szervezet. Jelenleg is több – főleg afrikai – országgal folynak
felvételi megbeszélések.
– A WorldSkills International
Magyarországra bízta a térségünkből jelentkező országokkal
a tárgyalásokat – tudtuk meg Fekete Balázstól. Ez a megbízás
tíz országot érint. Jó lenne, ha a
2018-as budapesti EuroSkills-re
már megtörténhetne a csatlakozásuk – tette hozzá.
Szavaiból kiderült: a brazíliai
WorldSkills-t a magyar küldöttség arra is felhasználta, hogy
ötleteket gyűjtsön a budapes-

Fekete Balázs szerint a négynapos versenyen mindenki a
maximumot nyújtotta, hozta a
tőle várható eredményt, vagy
még annál is jobbat. A magyar
versenyzők rendkívül erős mezőnyben, eredményesen szerepeltek, értékes érmeket szereztek. – Szívüket, lelküket és minden tudásukat bele tették a közös munkába, s ennek eredményeként a magyar csapat egy
arany- és egy ezüstéremmel, valamint négy kiválósági éremmel
térhetett haza São Paulóból –
hangsúlyozta. – Pedig ilyen népes verseny még sosem volt a
WorldSkills történetében. Rekordnak számít, hogy csaknem
1200 ﬁatal vett részt a versenyeken, 50 szakmában, 55 ország A magyar csapat tagjai

ti EuroSkills megrendezéséhez.
A magyar képviselő elismerte, a
brazilok kiválóan szervezett versenyt rendeztek, bőven van mit
átvenni és megtanulni tőlük. Állítólag már két nappal a megnyitó
előtt minden készen állt a startra, lényegében az összes szakma versenye elkezdődhetett volna. Fekete Balázsnak különösen
tetszettek a versenyhelyszínek,
a látogatóknak fenntartott tágas
terek és utak, a nagy tömegek
számára biztosított zökkenőmentes étkezések, ahol egyszerre sok ember kulturáltan tudott
ebédelni.
– A kényelmes versenyhelyszíneket, az önkéntesek foglalkoztatását és az egymás után érkező diákcsoportok kalauzolását,
„beszélő standokon” történő tájékoztatását majd nekünk is hasonló módon kellene megoldanunk. Sőt, valójában a Szakma
Sztár Fesztiválon is be kéne vezetni ezt a módszert – jegyezte meg. Csupán két területen, a
külső logisztika és a közlekedés
megszervezése terén voltak zökkenők, ezeket a feladatokat nem
tudták maradéktalanul megoldani – fogalmazott meg kritikát
is a magyar szakember. Bár azt
mondják, egy olyan hatalmas országban, mint Brazília, ez „adottság”.

– São Paulóban nagyon jó
volt a hangulat, mind a csapatok, mind pedig a látogatók körében. Ez sok olyan apróságnak tűnő ﬁgyelmességnek volt
köszönhető, mint például az,
hogy a WorldSkills-t felkereső
látogatókat mindenütt vízzel
és kávéval kínálták. Az iskolások egyen csomagot, egyen trikót kaptak, s egy pillanatig sem
unatkoztak, mert izgalmas és
egyúttal feszes menetrend szerint végigjárhatták a versenyhelyszíneket. Sehol nem volt
tülekedés és zsúfoltság, mindenki azt tehette, amit akart.
Akit érdekelt, nyugodtan elidőzhetett egy-egy helyen és
végignézhette, hogy mit csinálnak a versenyzők és hogyan haladnak előre a feladatok megoldásában – sorolta Szilágyi János, majd rátért a 2018-as budapesti EuroSkills előkészületeire: – Természetesen jóval kisebb volumenű rendezvénnyel
számolunk, mint a WorldSkills
volt São Paulóban. A budapesti
Hungexpo Vásárközpontban az
előzetes becslések szerint 80100 ezer látogatóra számítha-

Szilágyi János, az MKIK oktatási és
képzési igazgatója

tunk. Mi is érdekes programokkal, szakmai tesztekkel, „tárlatvezetésekkel”
készülünk.
Kiemelten ﬁgyelünk majd a diákokra, minden versenyhelyszínen biztosítjuk számukra
az információkat és nyilván az
egyen póló sem marad el.
A brazíliai rendezvénynek talán az egyik legfontosabb tapasztalata, hogy vigyázni kell:
a nyitó- és záróünnepségek ne
húzódjanak el. São Paulóban
gondot okozott, hogy a megnyitó – az optimális másfél-két óra

Nem számítottunk a két éremre – ismerte el lapunknak az
MKIK alelnöke a magyar csapat
teljesítményét értékelve. Mint
elárulta, az országok versenyében arra számítottak, hogy ha
a 20.-25. között sikerül helyezést elérni, az már siker. A 20.
hellyel Magyarország letette a
névjegyét a világversenyeken.
Magyarországot 13 szakmában
14 ﬁatal szakmunkás képviselte
São Paulóban, többen, mint az
előző években. Ebben már része
lehetett a szakképzési reform
hatásának, a szaktudás növekvő presztízsének – jegyezte meg
Bihall Tamás. Fontos tapasztalat
az is, hogy a WorldSkills-es csatlakozásunk óta eltelt nyolc évben főként azokban a szakmákban értek el sikereket a ﬁatal
szakmunkások, amelyek mögött
jól szervezett szponzorháttér áll.
Bihall Tamás szerint ez többszörösen bebizonyosodott a faipari
szakmákban, az informatikában
és a mechatronikában. A jövőben a kamara még több erőfeszítést kíván tenni a - főleg vállalati
körből kikerülő – szponzorokkal
való együttműködés bővítése és
erősítése érdekében.
Kiemelte: Magyarország számára nagy megtiszteltetés és
egyúttal nagy feladat a 2018-as
EuroSkills rendezési jogának

elnyerése. A kamarai szervező
csapat már megkezdte a munkát. Arra számítanak, hogy a magyar versenyzők létszáma is növekedni fog, addigra a szakképzési rendszer átalakításának köszönhetően bizonyára még több
tehetséges versenyző közül lehet válogatni.
São Paulóban szembetűnő
volt a brazil emberek kedvessége, ﬁgyelmessége – hangsúlyozta. – Minden igyekezetükkel azon voltak, hogy jó versenyt
rendezzenek, ahol minden résztvevő és látogató jól érzi magát.
Brazília bebizonyította, hogy
nemcsak pénzkérdés a siker,
sokat jelent a vendégszeretet,
a kemény munka, a lelkesedés
és a jó hangulat. A kiválóságok
között meg kell említeni például még az eredményhirdetések
informatikai támogatását, ilyen
magas színvonalú, jól működő
rendszert még sehol nem láttunk. A nyitó- és záróünnepségen pedig a szamba önmagában
képes volt arra, hogy felfokozott
hangulatot teremtsen.
A versenyen nagyok voltak a
távolságok. Aki egyszerre akarta végigjárni a versenyhelyszíneket, annak legalább nyolc kilométert kellett megtennie. A látogatók – diákok és felnőttek, brazilok és külföldiek – zokszó nélkül rótták a pavilonokat, s legfeljebb csak a másnapi izomláz emlékeztette őket arra, hogy talán
sokat gyalogoltak.

Bihall Tamás: Magyarország letette
a névjegyét

Az MKIK alelnöke kifejtette:
a szakmák világbajnoksága jól
tükrözi, hogy hol tart a résztvevő országok versenyképessége. Ezen lemérhető, hogy a
szakképzést melyik ország veszi komolyan, fejlődése ugyanis egyenes arányban hat az adott
ország WorldSkills-es teljesítményére is. Nem véletlen, hogy
egyre több országból egyre nagyobb csapatok és szurkolótáborok vesznek részt a szakmai
rendezvényeken. Magyarország
szeretné a jó példát követni.
Igen jelentős a kamara feladata és felelőssége. Nincs más út,
a duális képzést jól kell csinálni, a szakképző központoknak
jól kell működniük. A gazdasággal a legszorosabb kapcsolatra kell törekedni, és ezt minden nap erősíteni kell. A 2018-as
EuroSkills sikere érdekében a
brazil példát követve fel kell rázni a társadalmat és az üzleti életet, meg kell mutatni országnakvilágnak, hogy Magyarországon
jó szakmával, szaktudással mire
lehet jutni.

Brazília: partner és példakép

Jó vendéglátók szeretnénk lenni

– km –

– kocsi –

Maris Zsolt, Magyarország são paulói főkonzulja

Hasznosítjuk a brazil tapasztalatokat

Minden tisztelet megilleti a brazilokat azért, hogy ideális
versenyfeltételeket biztosítottak a WorldSkills-en – hangsúlyozta Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési igazgatója. A 2018-as
magyarországi EuroSkills előkészületeit koordináló szakember nem titkolta: Budapesten a verseny szervezése és
lebonyolítása során hasznosítani fogják a São Paulóban
szerzett tapasztalatokat. Egyebek közt arról kérdeztük,
melyek ezek és hogyan használják majd fel az ott bevált
módszereket

Örömteli meglepetés volt mindannyiunk számára az aranyés az ezüstérem, a négy kiválósági érem és az, hogy versenyzőink többsége az 500 ponthoz közeli eredményt ért el
– hangsúlyozta Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) oktatási és szakképzési alelnöke –,
hiszen magyar versenyzők eddig WorldSkills-en még nem
szereztek érmet. Az eredmények megerősíthetnek bennünket abban, hogy jó irányba haladunk a szakképzés átalakításában.

Brazília a WorldSkills megrendezésével akár példakép is
lehet másoknak, így Magyarországnak is – véli Maris Zsolt,
Magyarország são paulói főkonzulja. A legnagyobb latinamerikai országon keresztül bárki láthatja, hogy hova lehelyett – két és fél órán át tar- het eljutni nagy nemzetközi versenyek szervezésével, és satott. Így a versenyzők későn ke- ját iparuk fejlesztésével.
rültek ágyba és a másnap reggel kezdődő verseny előtt nem
K. M.
tudták megfelelően kipihenni
magukat. Ugyanakkor a brazil
szervezők sok mindenben hihetetlenül proﬁ színvonalat pro– Mit jelentett Brazília szádukáltak: az eredményhirdetés mára a WorldSkills?
például hibátlan volt, egyetlen
– Egy újabb lehetőséget a beversenyszámnál sem történt mutatkozásra, amivel kiválóan
kavarodás. Ugyanezt láttuk, ta- tudott élni is. A 200 milliós lapasztaltuk az étkeztetéseknél kosú Brazília már többször beis. Az étkezők pultjainál a leg- mutatkozott szervező házigaznagyobb csúcsforgalom idején daként és versenyző országsem voltak hosszú sorok, s min- ként egyaránt, de nem mindig
denki kedvére válogathatott a ilyen sikeresen, mint most a
bőséges napi kínálatból.
WorldSkills-en. A labdarúgó vi– Szilágyi János kérdésünkre lágbajnokságot például kiválóelmondta: a Magyar Kereskedel- an megszervezték, de a focistáik
mi és Iparkamaránál már meg- teljesítménye csalódást okozott. Maris Zsolt, Magyarország
alakult és dolgozik, sőt, egyre Jövőre egy újabb nagy megmé- são paulói főkonzulja
bővül a lelkes rendezőcsapat. – rettetés következik: a nyári olimSzeretnénk jó vendéglátók len- piai játékok. A brazilok már erre nak. Ez a 40 millió lakosú szöni – hangsúlyozta, és hozzátet- is tréningeztek a szakmák világ- vetségi állam és a nevét adó 20
te: Terveink szerint a rendezők bajnokságának megrendezésé- milliós város a brazil gazdaság
munkáját 300-400 több nyelven vel és jó szereplésükkel. Így Bra- mozdonya, amely húzza magábeszélő önkéntes segíti majd. zília akár példa is lehet: rajta ke- val a többieket. Ha önálló lenne,
A Danubius Hotel Arénában (a resztül bárki láthatja, hogy má- a svájciakéhoz hasonló életszínkorábbi Stadion Hotelben) és sok hova jutottak, nagy nemzet- vonala lenne az itt élő embereka Hungexpo Vásárközpontban közi versenyek szervezésével, és nek. Ebben a szövetségi államban működik a világ harmadik
lévő Expo Congress Hotelben saját iparuk fejlesztésével.
lesz a versenyzők, a szakértők
– Ezzel most az olimpiai legnagyobb repülőgépgyártója,
és a hivatalos kísérők szállása. pályázatunkra, vagy gazda- készítenek itt műholdakat, ipaA korábbi EuroSkills-ek alapján ságpolitikai irányváltásunk- ri robotokat. A felsőoktatási intézményekről közzétett legutóba csapatoknál összesen két-há- ra utal?
rom ezer főről kell minden te– Tulajdonképpen mindket- bi rangsor szerint São Paulóban
kintetben gondoskodni.
tőre. Érdemes tanulmányozni működik a világ 30. legkiválóbb
– A nyitó- és a záróünnepség a brazilok lázas készülődését a egyeteme, az USP.
– Hogyan fejlődnek a kétolhelyszíne a Papp László Sport- 2016-os riói olimpiára, miután
aréna lesz – újságolta az MKIK hasonló ambícióink vannak. S dalú kapcsolatok?
igazgatója, majd végül lapunk- megéri ﬁgyelemmel kísérni ipa– A magyar kormány megnak elárulta a nagy titkot is: A ruk fejlődését is. Brazília 26 szö- hirdette a déli nyitás politiká2018-as EuroSkills-t a legneme- vetségi tartománya közül São ját. Ennek keretében de facto
sebb értelemben Európai Szak- Paulo ipara a legerősebb: egy- 2015. január 30-ától, hivatalosan
ma Sztár Fesztivállá szeretnénk magában akkora a bruttó hazai és ünnepélyesen 2015. április
fejleszteni!
terméke (GDP), mint Argentíná- 28-ától nyitottuk meg újra a são

paulói főkonzulátust. Egyúttal
meg is erősítettük létszámát, hiszen mintegy 80 ezer magyar él
a városban és környékén. A déli féltekén itt található a legnagyobb magyar közösség. Fontos
volt, hogy újból megnyissuk ezt
a képviseletet, egyrészt érdekvédelmi szempontból, másrészt
itt található a brazil gazdaság
központja, ahol számos lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre.
Brazília látja el élelmiszerekkel
a világ legnépesebb országát,
Kínát, s egy sor mezőgazdasági
terméknél is a földkerekség legnagyobb exportőrévé vált az elmúlt években. A kétoldalú kapcsolatokban a magyar szaktudás lehetne a fő exportcikkünk
Brazíliába, ezt a WorldSkills-en
nyújtott magyar teljesítmény
is alátámasztotta. Újabban kisebb informatikai vállalkozások is megjelentek a brazil piacon. Rövid időn belül három
magas szintű külgazdasági delegáció látogatott el ide, itt járt
Magyar Levente, a külgazdaságért felelős államtitkár. Rendszeresek az üzletember találkozók is. A WorldSkills alkalmából a magyar kamarai vezetők
szintén ígéretes megbeszéléseket folytattak a brazil gyáripari
szövetség képviselőivel, egyebek között a szakképzésben való együttműködésről. Jelenleg
kétezer brazil diák tanul magyar
felsőoktatási intézményekben,
a brazil állam támogatásával. Ez
nagy szám, milliárdos bevételt
jelent Magyarországnak. Az itt
élő magyarok sokat tettek São
Paulo és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért. Ezt a példát
idővel azok is követhetnék, akik
magyar szolgáltatások és programok igénybe vételével tanulnak szakmát Brazíliában vagy
Magyarországon.
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Komóddal a világhírig

Csongrádi Dávid ezüstérmes

Világbajnok magyar bútorasztalos Valóra vált informatikus álmok
Kevesen gondolnák, hogy az informatikusok érző lelkű emberek. Pedig azok. Amikor kiderült, hogy Csongrádi Dávid ezüstérmes lett az informatikai hálózati rendszergazda szakmában, kívülállóként nehéz volt eldönteni, hogy ki
örül jobban.

Elképesztően szoros versenyben küzdöttek meg az érmekért a bútorasztalosok, a zsüri végül négy aranyérem kiosztására „kényszerült”. A dobogó legfelső fokára felállók
között ott volt László Attila is, az első magyar versenyző,
aki aranyérmet szerzett a szakmák világbajnokságán.
K. M.
Annyira örülök, hogy alig tudok szóhoz jutni” – szabadkozott az eredményhirdetés után.
Így próbálta palástolni, hogy
nem a szavak embere, de a szeme csillogásán látszott a boldogság. Igazából akkor szabadult fel, amikor aranyérmet
hozó komódjáról kezdtünk beszélgetni. – Amikor befejeztem,
tudtam, hogy tökéletesre sikerült, ennél jobbat már nem lehetett volna csinálni, döntésével a zsűri is elismerte ezt – vélekedett.
Hozzátartozói és oktatói egyaránt arra biztatták a 21 éves
Vas megyei ﬁatalembert, hogy
induljon a szakmai versenyeken. A családjától ez természetes volt, hiszen náluk az asztalos mesterség apáról ﬁúra száll,
két testvére is ezt a szakmát

választotta. Két évig készült a
mostani megmérettetésre. Sokat gyakorolt, a komódot például ez idő alatt nyolcszor készítette el. Akár „dörzsölt” versenyzőnek is nevezhetnénk, hiszen tavaly ott volt Lille-ben a
EuroSkills-en. A szakmák európai bajnokságán faipari technológiák kategóriában az ezüstérmes magyar csapat tagja volt és
egyéniben bronzérmet nyert.
Attila mindent megtett azért,
hogy a legjobbat kihozza magából, rendkívül nyugodt, magabiztos személyiség, fát lehet vágni a hátán, és a tavalyi
EuroSkills-nek köszönhetően
tapasztalt versenyző is – nyilatkozta tanítványáról Fekete Zoltán szakértő. Fő erénye
a pontosság, mindenre odaﬁgyel, folyton ellenőrzi a méréseit, rengeteget gyakorol. – Meggyőződésem, hogy ezeknek a jó
tulajdonságainak köszönheti az
aranyérmet – tette hozzá.

– kocsi –

László Attila aranyérmes

Összesen 20-22 hetet fordítottak a felkészülésre. A bútorasztalosoknál ezúttal 25 versenyző küzdött az érmekért. Fekete
Zoltán szerint a mezőny végig
eléggé egyben volt, ez a magyarázata a négy aranyéremnek.
Parányi különbségek döntötték
el, hogy végül ki került dobogóra. Sok múlott azon is, hogy
mennyire tudnak kitartani a
versenyzők az utolsó pillanatig.
László Attila ezt is jól csinálta.

Kiválósági érmesek

Győztek a kreatív ötletek

A versenyzők egybehangzóan
úgy nyilatkoztak, hogy „nehéz, de
jó hangulatú volt a verseny”, jövőre szívesen részt vennének a szakmák európai bajnokságán, a svédországi Göteborgban megrendezésre kerülő EuroSkills-en is.
Balázs Dávidnak, aki a debreceni Beregszászi Pál Szakközépiskolában és Szakiskolában automatikai technikus szakon tanult, egyik tanára, Baloghné Tóth
Tünde javasolta, hogy jelentkezzen a versenyre. A 21 éves ﬁatalember most azt tervezi, hogy hazatérve kipiheni fáradalmait, s
azután folytatja munkáját, majd

később szeretne továbbtanulni.
A 23 éves Zilahi Krisztián már
egy éve mechatronikai mérnök
MSC hallgató a Debreceni Egyetemen. Erre a versenylehetőségre még akkor ﬁgyelt fel, amikor
a Mechwart András Gépipari és
Informatikai Szakközépiskolába járt, többször próbálkozott az
előválogatón, mire elérte célját.
– A feladatok meglehetősen
összetettek voltak, nagy odaﬁgyelést igényeltek, de a ﬁúk ügyesen, csaknem száz százalékosan,
kisebb hibákkal és időben némi
csúszással megoldották őket” –
értékelte a versenyzők teljesítményét Jánosi László szakértő,
aki a nemzetközi bíráló bizottság
tagjaként a helyszínen nyomon
követte a két ﬁatalember mun-

Szuperélmény volt részt venni ezen a versenyen, még akkor
is, ha előfordultak zökkenők és hibák – így vonta meg saját
teljesítményének mérlegét Fata Dávid, aki 15. lett a festő,
díszítőfestő szakmában.
K. M.

Zilahi Krisztián és Balázs Dávid mechatronikusok izgalmas pillanatai

káját. – Mivel 37 csapat küzdött
egymással és rendkívül erős volt
a mezőny, mechatronikában a
helyezéseket az döntötte el, hogy
kinek mennyire voltak kreatívak
az ötletei – hangsúlyozta.

Támogatás nélkül nincs siker

– kocsi –

A versenyző szerint az épületasztalos szakmában kifejezetten jó és izgalmas verseny zajlott
São Paulóban, bár a zsűri rendkívül szigorú volt. – A minimális
eltéréseket is nagyon-nagyon lepontozta – emlékezett vissza. –
A feladat egy fellépő elkészítése
volt, háromdimenziós projekt keretében, amire 11 óra állt rendelkezésre.
A 19 éves ﬁatalembert először
a soproni Roth Gyula Szakképző
Iskola két tanára, Viasz-Káldi Tibor és Seregély Csaba bíztatta a
versenyzésre. A felkészítését viszont már Babanecz Csaba szakértő csapata irányította. Büszke
arra, hogy a tavalyi EuroSkills-ről
egyéniben arany-, csapatban pedig ezüstérmet hozott haza. A világbajnokság után még be kell fejeznie tanulmányait Sopronban. –
Szeretnék majd mesterképzésre

lődik – hansúlyozta Sisák Zoltán. A magyar szakértő szerint
idén különösen erős volt a mezőny és még soha nem volt enynyi versenyző – szám szerint 34
– az informatikai hálózati rendszergazda szakmában. Dávidot
ez sem hozta zavarba. Abszolút
mentesíteni tudta magát a verseny stressz hatásai alól, senki
és semmi nem tudta kizökkenteni a munkából. – Képes száz
százalékosan a feladatokra koncentrálni – toldotta meg a dicséreteket Reményi Zoltán, a HTTP
Alapítvány másik vezető képviselője.

Hiányzott a verseny-tapasztalat

Erős mezőny gyűlt össze

– Tizedmilliméternyi pontossággal kellett dolgozni a WorldSkills-en, az első két nap különösen nehéz volt, de végül – a
hibák kijavításával – sikerült a feladatokat időre teljesíteni
– értékelte saját teljesítményét Mózer Gergely, aki 510 pontjával kiválósági érmet nyert és az előkelő 6. helyen végzett.

Csongrádi Dávid ezüstérmet nyert

Kiskunlacházától São Paulóig

„A végére összeállt minden” – összegezte tapasztalatait a
magyar mechatronika csapat két tagja, Zilahi Krisztián és
Balázs Dávid, akik 510 pontot szereztek a WorldSkills versenyén. Teljesítményükért kiválósági érmet kaptak.
Kocsi Margit

Úgy tűnt, igazából egyikük
sem számított ekkora sikerre,
ezért talán boldogabbak is voltak
másoknál. Csongrádi Dávid később ezt be is vallotta: – Fantasztikus érzés, de még kell egy kis
idő, amíg feldolgozom ezt a sikert. – Ugyanakkor szavaiból az
is kiderült, hogy már jó ideje készült rá. Pár éve fedezte fel, hogy
van WorldSkills és EuroSkills.Internetezve találtam rá azokra a
weboldalakra, ahol a versenyekről és az informatikában indulókat felkészítő HTTP Alapítványról írtak – mesélte. Már akkor
elhatározta, hogy megpróbálja
és megcsinálja – ez most a são
paulói WorldSkills-en sikerült is.
Eredetileg édesapja javasolta neki ezt a pályát, hatására már általános iskolásként beleszeretett
a hálózati informatikába. A verseny után az útja egyenesen haza
vezetett Vésztőre. Szeptembertől
elkezd dolgozni, közben pedig
egyetemre készül. – Még gondolkodom, hogy a mérnök- vagy a

programtervező informatikát válasszam-e, de azt mindenképpen
szeretném, hogy a kedvencem, a
hálózati üzemeltetés valamilyen
formában megmaradjon – avatott be a terveibe.
Csongrádi Dávid több szempontból is kiváló versenyzőnek
bizonyult. A felkészülését irányító Sisák Zoltán szakértő, a
HTTP Alapítvány kuratóriumi
elnöke szerint nagy erőssége
volt, hogy végig nyugodtan dolgozott, s a verseny négy napján
mindig az élbolyhoz tartozott.
Először Linux alapon kellett
szabadszoftveres vállalati számítástechnikai infrastruktúrát
kiépítenie, majd Microsoft Windows szerverekre és kliensekre
alapozva kellett hasonló feladatot elvégeznie. Utána egy több
telephelyes nagyvállalathoz kellett Cisco hálózati eszközökkel
kialakítani az infrastruktúrát,
végül a zárónapon hibaelhárítási, valamint hálózati szimulációs feladatokat kapott.
– Évről évre azt látjuk, hogy
egyre felkészültebb ﬁatalok
jönnek a versenyre, miközben
az informatika rohamosan fej-

Elmondta, hogy a kiskunlacházi szakképző iskolában egykori szakiskolai mestere, Krisznai
Zsolt hívta fel a ﬁgyelmét a versenylehetőségekre. – Magamtól
soha nem gondoltam volna, hogy
idáig el tudok jutni, de rengeteg
gyakorlással és sok segítséggel
sikerült. A szüleim nagyon meglepődtek, amikor meghallották,
hogy Brazíliában, São Paulóban
részt veszek a szakmák világbajnokságán.
A 19 éves ﬁatalembernek anynyira megtetszett a versenyzés,
hogy jövőre a göteborgi Euro-

Skills versenyre is szeretne pályázni. – Abban bízom, hogy a
WorldSkills-en megedződtem, és
az itt szerzett tapasztalataimmal már jobb eredményt tudok elérni az Európa-bajnokságon – jegyezte meg. Közben
ott dolgozik majd, ahol tanult:
Kiskunlacházán a Közép-Magyarországi Ipartestületek Szövetségénél. Szeretné letenni a mestervizsgát, amihez – úgy gondolja – a versenyzés is hozzásegíti.
Emellett São Paulóban megfogalmazódott benne egy új szakmai
álom, idővel maga is versenyzőket készítene fel hasonló versenyekre.
Csáki Csaba, a nemzetközi zsűri magyar tagja szerint azzal, hogy

Csáki Csaba szakértő és Fata Dávid
festő versenyző

ugyanannak a három országnak a
versenyzője állt dobogón, mint a
tavalyi EuroSkills-en, bebizonyosodott, hogy Európa rendkívül
erős ebben a szakmában.

WorldSkills után EuroSkills?

„Nem úgy sikerült, ahogy
szerettem volna”

rendkívül erős volt a mezőny, végül a 23 induló közül 21 fejezte
be sikeresen a versenyt.
– A magyar asztalosok hagyományosan jól szerepelnek a
WorldSkills és EuroSkills verkimenni Franciaországba – ava- senyeken – emlékeztetett Babatott be távolabbi terveibe.
necz Csaba. Ebben nagy szere- Villanyszerelő szakmában Heiter Szabolcs képviselte Ma– Mózer Gergely fő erénye pe van tehetségüknek, de an- gyarországot, a versenyben a 26. helyen végzett, sajnos
az, hogy szereti a szakmáját, ez nak is, hogy szponzoraiktól, a nem úgy sikerült, ahogy szerette volna.
ösztönzi, hogy egyre magasabb Tooltechnic Systems Kft.-től és
Sajnos a verseny nem a terszintre jusson – nyilatkozta párt- a H-Didakt Kft.-től gépekben,
D. L.
vek szerint sikerült, nem tudfogoltjáról Babanecz Csaba. Sze- munkaeszközökben minden tátam a feladatot befejezni. Első
rinte a mostani WorldSkills-en mogatást megkaptak.
nap megcsúsztam az installáciSão Paulo elnyerte a tetszé- ós feladat elejével, amit később
sét, bár nem sok idejük volt vá- nem sikerült behozni. Pedig a
rosnézésre. A tíz nap a verseny- feladatok nem voltak túl bonyoről szólt, a városból akkor láttak lultak, a plc programozása pélvalamit, amikor a nyitó és a záró- dául könnyebb volt, mint amiünnepségre autóbusszal utaztak. ket itthon gyakoroltam. A ellenA brazilok nagyon jó vendéglá- felek valamennyire biztos előnytónak bizonyultak, s a szervezés ben voltak velem szemben, de
is kifogástalan volt, bár néha so- inkább az alaposabb felkészükat kellett várni. A megnyitóra lés miatt. Aki nem tanulta az ispéldául több órát vártak, mivel kolában az intelligens rendszereket, azoknak természetesen ezt
órákkal előbb odavitték őket.
A verseny helyszínén sem érte a felkészülés során pótolni kelőket semmilyen meglepetés, az lett. Azért ha valaki több hónaanyagok, a szerszámok a helyü- pon keresztül minden nap fogkön voltak. S ha mégis felmerült lalkozott vele egy-két órát, gyorvalami probléma, a szervezők san beletanulhatott. A versenyen
azonnal megoldották. Szabolcs szerintem az intelligens rendszerekről már mindenkinek nagyjámégis elégedetlenül jött haza.
Mózer Gergely kiválósági érmet nyert az épületasztalos szakmában

Heiter Szabolcs villanyszerelő
rengeteg tapasztalatot szerzett

ból azonos tudása volt. Rengeteg
tapasztalatot szereztem, amelyeket a továbbiakban hasznosítani fogok. Jövőre szeretnék a decemberi EuroSkills-en újra versenyezni…
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A versenyfeladat nem volt ismeretlen

Beke Barbara szépségápolásban 16. a világon

Bíró Andrea kalandozásai
São Paulóban

Tervek és tanulságok

„Életem eddigi legjobb kalandja volt” – így emlékezik a São
Paulóban rendezett WorldSkills versenyre Bíró Andrea, aki
az Ápolás és gondozás kategóriában képviselte Magyarországot és a 13. helyen végzett. Magából a brazil nagyvárosból nem sokat láttak, illetve, amit mégis, az nagyon változatos volt.
– dalial –
Mint elmondta, meglepték a
szegénység és a gazdagság szélsőségei. Elvitték őket egy iskolába, ahol a gyerekektől megtanulhatták a helyi népi táncot. A gyerekek nagyon kíváncsiak voltak,

hogy honnan jöttek és beszélgetni is volt alkalmuk velük, majd
bögréket kaptak tőlük ajándékba. A brazilok nagyon jó vendéglátónak bizonyultak, kiválóan megszervezték a versenyt és
a szállásra valamint az étkezésre
sem lehetett panasz, Andreát különösen a desszertek vették le a
lábáról.

Bíró Andrea betegápoló nem használt tolmácsot
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Ez volt eddig életem legnagyobb élménye, és úgy gondolom, magyar versenyző tehetséges, jó
nagy hatással lesz további szakmai látásmódomra – mond- ember és ígéretes szakember. Ha
ta Beke Barbara, aki 489 ponttal 16. lett a szépségápoló továbbra is versenyezni szeretA versenyhelyszín olyan hatal- szakmában a WorldSkills-en. Már nem akar átlagos koz- ne, már a kiválasztáskor előnyére lehet, hogy tudja, milyen egy
mas volt, hogy Bíró Andrea be metikus lenni.
nemzetközi verseny és mire kell
sem tudta járni az egészet. Minﬁgyelni – jegyezdenütt biztonsági őrök álltak, s
– kocsi –
te meg a szakemegyébként is csak kísérővel közber, aki már hálekedhetett, mert az egyik verrom WorldSkills
senyző nem láthatta, hogyan dolés egy EuroSkills
gozik a másik, ellenben a közönA 22 éves zalakarosi kozmeversenyen vett
ségnek betekintése lehetett min- tikus azzal indította a beszélgedenhová.
tést, hogy nem adja fel, folytatrészt a zsűri munA versenyfeladat 15 szituáció- ni akarja a versenyzést. Mély
kájában.
ból állt, s bár a szabályok szerint nyomot hagyott benne a são
Linhart Rita
az eredetileg megadott felada- paulói verseny, de azt még nem
szerint növelné
tokhoz képest 30 százalékban döntötte el, hogy miként vera magyar kozmeváltoztatni lehetett, erre nem senyezne tovább. Fontolgatja,
tikusok esélyét,
volt szükség, mert egyik sem hogy benevez a 2016-os göteborha két szakértő
volt ismeretlen. Otthon mind- gi EuroSkills válogatójába, vagy
dolgozna velük
egyiket gyakoroltuk. Különböző esetleg kisebb nemzetközi vera versenyen, és
betegségben szenvedőket kellett senyeken indul, mert kell a ta- Beke Barbara kozmetikus Zalakarosról
az egyik rögzíteellátni, nekem többek között cu- pasztalat és rutin, nem elég a félné a versenyzők
korbeteget, szklerózis multiplex- éves felkészülés. Felmerült ben- sításában számíthat a versenyre munkáját. Más országok már
szel kezelt ápoltat illetve egy hal- ne az is, hogy jobb lenne, ha a felkészítő Linhart Rita szakér- több éve alkalmazzák ezt a móddoklót.
2018-as budapesti EuroSkills-re tő, a főszponzor Asbóth Sándor szert. Utólag aprólékosan ki tudA kommunikáció angolul tör- fókuszálna, mert még beleférne Szakképző Iskola, valamint Ba- ják elemezni a látottakat, akár a
tént, a 16 versenyző többsége a 25 éves korhatárba, és addig- logh Lajosné vezetésével a buda- saját versenyzőnél, akár másoktolmácsot használt, Andrea nem. ra igen alaposan felkészülhetne. pesti iparkamara támogatására. nál, s ezzel előnyre tesznek szert
– Mi nem vittünk tolmácsot, de
Rendkívül magas színvonalú a következő versenynél. Azt is
A São Paulóban velem együtt
nem is volt rá szükség, mert ne- versenyző európaiak már mind és kemény volt a szépségápolók meg kellene fontolni, hogy Makem sem a társalgás, sem a szö- részt vettek a EuroSkills-en, sőt versenye, nagyon meg kellett gyarország bekapcsolódjon pélvegértés nem okozott problé- többen együtt is készültek, így küzdeni a pontokért – hangsú- dául a több ország összefogámát. Sokkal inkább a beteget könnyebben boldogultak a vi- lyozta Linhart Rita, aki nemcsak sával megvalósuló nemzetközi
alakító színész nyelvtudása oko- lágbajnokság szintű megméret- a szépségápoló szakma szakér- felkészülésekbe. Érdemes lenzott problémát illetve az, hogy tetésen is – jegyezte meg. Tudja, tője, hanem a nemzetközi zsű- ne nagyobb gondot fordítani armilyen irányba tereli a beszélge- hogy kemény munka vár rá: vé- ri tagja is volt a WorldSkills-en. ra is, hogy a versenyzők jobban
tést…
gig fegyelmezetten kell dolgoz- Barbara a masszírozásra csak- le tudják küzdeni a lámpalázunia, és céltudatosan kell építeni nem maximális pontszámot ka- kat, mert szinte behozhatatlan
pott és sminkjeivel is jobb volt az hátrányt okozhat a nagyfokú izszakmai pilléreit.
Beke Barbara tervei megvaló- átlagnál – tette hozzá. Szerinte a galom.

Fodrászok varázslatos körforgásban

Már hiányzik a csapat!
Életem egyik legmeghatározóbb élménye és egyik legjobb
lehetősége volt ez a verseny, ami örökre a részem marad –
hangsúlyozta Farkas Tamara, aki a fodrászok versenyében 20. helyezett lett a WorldSkills-en.
K. M.
Farkas Tamara a legjobb döntésének tartja, hogy mestere, Demeter Tünde biztatására elindult
az előválogatón. Hogy miért érte meg benevezni? Szerinte már
azért a tudásért megérte indulni, amit a felkészülés során kapott trénereitől. Nyereség a sok
élmény és kapcsolat, a versenyzés négy napja, a Brazíliában töltött idő. Pedig Farkas Tamarának nem volt egyszerű dolga. A
fodrászversenyen – a világver-

seny egyik legerősebb mezőnyében – harmincketten küzdöttek
egymással.
Már az első versenynap után
láttam, hogy nem lesz könnyű:
mindenki fantasztikus frizurát
készített. Számomra az volt a legnehezebb, hogy a négy napon át
reggeltől estig tartó versenyben
tovább tudjak lépni, ha hibáztam. – Nem szabad „túlagyalni”
a problémákat, mindig adódik
lehetőség a javításra, csak teljes koncentrációval és odaadással végig kell csinálni az egymás
után következő versenyfeladatokat – összegezte tapasztalatait.

Farkas Tamara fodrász édesapja műhelyében edzett

Borsodi Ferenc kőműves
Egy kis szerencsével jobb helyezést is elérhetett volna, azt
vártam, legalább benne lesz az
első harmadban – közölte Hajas László szakértő, aki egyben
szponzora is volt a magyar versenyzőnek. Értékelése szerint
Tamara egyes feladatokban igen
jól teljesített, máshol elkelt volna
a több gyakorlás és tapasztalat.
A féléves felkészülés kevés,
minimum egy évre lett volna
szükség és akkor jóval előbb végezhetett volna. Erre csak egy
példa: több szakértővel ámuldoztunk, hogy az indiai versenyző milyen ügyes férﬁ hajvágásban. – A szakértője elárulta a titkát: otthon az édesapja műhelyében nyolcéves kora óta minden
nap reggel 8-tól este 11-ig „gyakorolt”. A verseny előtti egy évet
pedig kőkemény edzőtáborban
töltötte Indiában.
Hajas László magyar szakértőként és szponzorként a tavalyi
EuroSkills-en debütált, a franciaországi Lille-ben. São Paulóban a
második versenyen vett részt ebben a minőségében.
– Életem első WorldSkills versenye azt is megmutatta, hogy
a minden részletében művészien kivitelezett populáris frizurák irányába halad a világ. Meggyőződésem, hogy fodrász szakmában a WorldSkills a legkomolyabb verseny a világon – hangsúlyozta. Hihetetlenül grandiózus esemény, csak az a kár, hogy
kevesen tudnak róla!

Major Balázs szakértőként Brazíliában debütált

Keresik és megﬁzetik a jó ácsokat
A 26 éves, faipari mérnök Major Balázsnak ez volt az első
alkalom, hogy felkészíthetett egy magyar ács versenyzőt a
WorldSkills nemzetközi versenyre.
S. L.
A még szintén ﬁatal mérnök
Sopronban végzett a NyugatMagyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Karán, ahol most doktorandusz hallgató. Édesapja asztalosmester volt, akinek szerette
volna a nyomdokait követni.

A WorldSkills szakértői feladatra a Magyar Kereskedelmiés Iparkamarától kapott felkérést.
A törökszentmiklósi szakértő 2014 októbere óta foglalkozik Szűcs Gergővel, aki hazánkat
képviselte a WorldSkills 2015 são
paulói megmérettetésén.
Gergőről csak jókat tudok el-

mondani, visszafogott, szelíd, alázatos, könnyen tanítható ﬁú, akin
érződik, hogy nagyon szereti a
szakmáját. Véleményem szerint
az előbb említett jó tulajdonságainak köszönhetően a lehető
legjobb módon felkészült a világversenyre – emelte ki a szakértő.
Hetente egy-két alkalommal találkoztak, amelyek alkalmával főleg a rajzokat beszélték át, míg
gyakorlati szempontból elsősorban a vágásokat gyakorolták.
Mivel mindössze öt év a korkü-

Aki Pelé mezét téglából rakta ki
Nem mindennapi szakmai kihívással kellett megküzdenie a 21 éves kecskeméti Borsodi Ferenc kőművesnek a
WorldSkills 2015 são paulói döntőjében: a világ valaha volt
egyik legjobb labdarúgójának, a brazil zseni, Pelé legendás
10-es mezét és egy foci labdát kellett különböző színű téglákból megformáznia.

ugyan nem kapcsolódott a labdarúgáshoz, ám „bitangul” nehéz volt: 60 fokban döntve kellett egy falrészt megformálni. A
versenyfeladat elkészítésénél a
szabvány szerinti pontosságot
jelentősen meghaladó pontossá-

A hazánkat képviselő ifjú mester Kecskeméten végzett 2012ben a Gáspár András szakközépiskolában, majd ugyanott folytatta tanulmányait, és jelenleg a magasépítő technikus szak végzőse.
Szakértője Vidovszky István
János volt, aki 2014 őszétől a
nemzeti válogató első fordulójától eleinte több kőműves versenyzővel foglalkozott, majd
2015 áprilisától kezdett el személyesen csak Ferivel foglalkozni
és mintegy nyolc hét alatt készítette fel a világversenyre.
Nagyon hálás vagyok felkészítőmnek, akivel jól megértettük
egymást. Az utolsó intenzív felkészülési időszakban mindennap
leutazott hozzám Budapestről
Kecskemétre.
Szponzorom az ÉVOSZ volt,
azon belül pedig személyesen Pete Zoltánnak is köszönök minden
segítséget, aki anyagban, téglában, habarcsban mindent megszerzett nekem, amire csak szük-

ségem volt. A verseny válogatóira való felkészülés nagy
részét iskolaidőben
és délután végeztük. Szerencsére az
iskolám is támogatott és biztosított
nekem szerszámokat és helyet ahol
tudunk gyakorolni
– mondta el Borsodi
Ferenc.
Rendkívül színvonalas verseny volt.
A feladatot, ami tulajdonképpen díszfalazást jelentett, Borsodi Ferenc kőművesnek az ÉVOSZ volt
borzasztóan nehéz- a szponzora
nek éreztem. Mivel
Brazíliában tartózkodtunk, így gi szint volt a mérvadó - hangsúa rendezők értelemszerűen a fo- lyozta a ﬁatal „kőmíves” mester.
cival kapcsolatos feladatot találA brazil szervezők gondostak ki. Egyrészt egy Pelé 10-es kodtak a versenyzők kevés szamezt kellett kifalazni egy másik badidejének hasznos eltöltésészínű téglával. A második mo- ről is. Az egyik este egy óriási
dulban focilabdát kellett formáz- szabadidő központba vitték el
ni, melynek közepébe a ‚Brasil’ őket, ahol fürdőmedencék, focifelirat kirakása volt a feladat, pályák és csocsók várták őket,
természetesen szintén más szí- egy másik alkalommal pedig
nű téglával. A harmadik feladat szakmunkásiskolába látogattak.

lönbség köztünk, igazán jól megértettük egymást. A versenyen
néha érezhető volt a szervezetlenség, de az eszközökkel, az infrastruktúrával nem volt gond. A
versenyfeladatot négy nap, öszszesen 22 óra alatt kellett teljesíteni. Egy kerti pavilon bizonyos
részének az elkészítése volt a feladat. Meg voltam elégedve a teljesítményével, bár 19 induló volt
és ő nem került be az első tízbe.
Igen komoly versenytársai voltak, akik között nem egy olyan
akadt, aki két éve készült a világversenyre – magyarázta Major
Balázs.
Nem titkolta, hogy ha teheti, továbbra is szeretne nemzetközi versenyre felkészítő szak-

értő maradni. Jelenlegi doktoranduszi tanulmányait jól kiegészíti ez
a szerep. Szerinte
a szakértő kicsit
olyan, mint egy
edző. Személyesen
részt vett a verseny
előtt a nemzeti válogatóverseny feladatainak összeállításában, a versenyző kiválasztásában majd felkészítésében, valamint a nemzetközi
verseny előkészítésével kapcsolatos Szűcs Gergő ácsnak komoly versenytársai akadtak.
Jobbra: Major Balázs szakértő
feladatokban is.
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Pányi Péter hegesztő

Szűcs Gergő ács szereti a fát

A hajnali reggelizés a kihívás

Tovább halad az atyai úton

A mindössze 18 éves Pányi Péter hegesztő a legﬁatalabb magyar versenyző volt São Pauloban. Ám számára nem a versenyfeladat, az újszerű szerszámkészlet, vagy a versenydrukk okozta a legnagyobb kihívást Brazíliában, hanem a
hajnali hat órára időzített korai reggeli elfogyasztása.

A 21 esztendős Szűcs Gergő ácsra igaz az a mondás, hogy
„nem esett messze az alma a fájától”. Gergőnek ugyanis
már a génjeiben kódolva volt a fa szeretete, mivel édesapja
is a gyönyörű ácsmesterséget művelte.

S. L.

Gyöngyösön, a József Attila
szakközépiskolában végzett 2015ben, Szalai Attila volt a hegesztés
szaktanára. Első évesként ő ﬁgyelt fel rá, aki szerint úgy látta,
jó a keze, illetve van érzéke a hegesztéshez.
Ez nagyon jól esett. Örömöt leltem a hegesztésben és egyre nagyobb gyakorlatra tettem szert.
Másodévesként a gyakorlati hely
vezetője javasolta, hogy 2014ben vegyek részt a Szakma Kiváló Tanulója versenyen, amelyen
döntős voltam, s egy évvel az iskola befejezése előtt megkaptam a szakmunkás-bizonyítványt.
Ő tanácsolta, hogy nevezzek a
WorldSkills versenyre is.
A felkészülés 2014 októberében kezdődött el ifj. Benus Ferenc szakértővel, aki hetente
kétszer értékelte a napi munkáját. Már akkor kikérték az iskolá-

Pányi Péter hegesztőre felﬁgyeltek
a tanárok

ból, hogy tudjon csak a versenyre
koncentrálni. Az intenzív többhetes felkészítés 2015 áprilisától indult.
– A feladatokat már részben ismertük a verseny előtt, tudtuk,
hogy milyen gépekkel fogunk
dolgozni, de még így is meglepőd-

tünk, hogy lábpedálos hegesztőgépen kellett dolgozni. A működtetését egyáltalán nem ismertem,
viszont a használatát gyorsan elsajátítottam. A verseny négy napig tartott. Az első három napban öt órát, míg a negyedik nap
három órát kaptunk. Ez alatt el
kellett készíteni egy-egy nyomástartó edényt, alumínium dobozt,
illetve saválló dobozt. A verseny
közben függönyökkel el voltunk
különítve a külvilágtól, nem volt
érintkezés a többi versenyzővel
sem.
A negyven hegesztő induló közül végül a 23. lettem. Nagyon
bosszantott, hogy mindössze
négy ponton múlt, hogy a szakmai
kiválóság érdemérmet elnyerjem,
ami 500 ponttól járt volna. De ami
számomra fontos, hogy a szakértőm elégedett volt velem, mivel
az eddigi négy nemzetközi versenyzője közül én értem el a legmagasabb pontszámot.
A közeljövőben pedig a visontai
Mátrai Hegesztéstechnikai és
Szakképzési Kft.-nél lesz gyakornok, ahol egyébként a szakiskolai
gyakorlati képzést is végezte. Távolabbi elképzelései között szerepel, hogy leérettségizzen majd oktatói vizsgát tegyen.

Kummer Zoltán immár ötödször szakértett

Előny az ellenfélnél
A magyar küldöttségnek tagja volt Kummer Zoltán, aki a
villanyszerelők szakértőjeként utazott. São Paulóból nem
sokat látott, mert reggeltől estig a versenyen voltak. Egyébként sem lett volna tanácsos egyedül cirkálni a városban.
Egzotikus programra elvitték őket egy szamba iskolába.
– dalial –
A villanyszerelők versenyében
38 ország 38 versenyzője indult.
Reggel nyolc órára nemcsak a
versenyzőknek, hanem a szakértőknek is a helyszínen kellett lenniük. Előfordult, hogy hajnali ötkor értek vissza a szállásra. A versenyen viszont minden klappolt,
a rendezők szinte hiba nélkül dolgoztak.
– Egy kicsit hasonlított a helyszín a Hungexpóhoz, hatalmas
csarnokban rendezték a versenyt,
s a vendéglátásra sem lehetett panaszunk – mondta Kummer Zol-

tán. – Ez már az 5. WordlSkills,
amelyen részt vettem és talán
most kapták a versenyzők a legnehezebb komplex feladatot. Egy
kis szobában dolgoztak, amelynek négy sima fala volt, s azt kellett felszerelni a redőnytől a világításig, intelligens rendszerrel. A
másik szobába pedig egy programozható ipari áramkört kellett
beszerelni.
A magyar versenyző, Heiter
Szabolcs a 26. helyen végzett.
Szakértője állítja, nem rossz helyezés, annak a tükrében, hogy az
intelligens rendszerekhez nincs
túl nagy gyakorlata. Nem is lehet,
hiszen a magyar középiskolákban
még nem oktatják.

Kummer Zoltán szakértő

Bonyolultak voltak a versenyfeladatok, de készültünk rá,
tudtuk, hogy ez lesz – mesélte
Kummer. – Az intelligens rendszerekkel azonban csak a felkészülés idején találkozott a versenyzőnk, tehát különösebb rutinra nem tehetett szert. Ezzel
szemben, ahol ezt már az iskolában oktatják, azok a diákok kétségtelenül előnnyel indultak…

A jövő azoké, akik a leggyorsabbak
A mai kisiskolások 65 százaléka olyan munkát fog végezni,
amely ma még nem is létezik. A
témáról Jim Caroll, a világ egyik
vezető trendszakértője beszélt
azon a konferencián, amelyet
a szakmai világversennyel egy
időben tartottak São Paulóban.
Mint elmondta, a világ ma rendkívül gyors változások előtt áll.
A technológiai fejlődés hihetetlenül rövid időn belül az élet
minden elemét meg fogja változtatni. Jim Carroll szerint an- Jim Carroll trendszakértő

A são paulói WorldSkills világversenyen hazánkat képviselő „kismester” már kisgyerek
kora óta gyakorta ott téblábolt,
amikor édesapja nyeste, faragta,
gyalulta a gerendákat. Segített
amiben csak tudott, így Gergő
számára nem volt kérdés, hogy
14 évesen ő is ezt a mesterséget
válassza. Sőt, még a szakmunkás gyakorlatot is édesapjánál
végezte.
– Úgy gondoltam először szakmát tanulok. Tetszett az ács szakma, a gépek is megvoltak hozzá,
így édesapám példája nyomán
erre iratkoztam be. Szeretem,
hogy ebben a szakmában nincs
megkötve, hogyan kell elvégezni egy feladatot. Az én kreativitásomra van bízva, hogyan oldom
meg azt. Ahány ember, annyiféle megoldás, így minél több munkahelyen dolgozom, annál többet tanulhatok másoktól. Szeretem, ahogy egy rajzolt ábrából,
egy sima deszkából, vagy pallóból készített zsinórpadból elkészül egy bonyolultabb szerkezetű tető – fogalmazott Gergő.
Arra a kérdésre, hogy milyen
tulajdonságok, képességek kellenek a jó ácsnak, nem kellett sokáig várni a válaszra: – Az ácsoknál szükséges a kézügyesség,
a térlátás, és hogy érdekelje a
szakma. Legjobban a faszerkezetek szerkesztése tölt el izgalom-

mal, szépet lehet alkotni. Bár ma
már a számítógéppel készülnek
a tervrajzok, nem a szabadkézi
rajzolással. Érdekes az is, ahogyan a tetősíkok találkoznak.
Nem árt egy kis erő sem, mert ha
nincs daru az építkezésen, akkor
kézi erővel kell a nehéz szarufákat emelgetni. Természetesen kizáró ok, ha valakinek tériszonya
van. Nem utolsó sorban fontosnak tartom a szakma iránti szeretetet és alázatot is.
Gergő a Szeged melletti Mórahalomból származik. Így adva
volt, hogy a szakmunkásiskolát
is Szegeden kezdje el, majd három évig az ország egyik legjobb
szak is ko lá jában,Veszprémben,
a Medgyaszay István Szakképző Iskolában tanult. Elmondása szerint negyvenen kezdték el
tanulmányaikat és pont a fele
végzett: 13-an ácsok, 7-en tetőfedők lettek. Ezután még egy évet
ráhúzott és a Bramac tetőfedő
iskolájában kitanulta a tetőfedő
mesterséget is.
A WorldSkills versenyen indulás ötlete a Medgyaszay iskola igazgatójától, Sándor Mátyástól és oktatómtól, Virth Csabától
származott. 2014 októberében
indult a több fordulós, országos
kiválasztás. Szakértőként a felkészítésemet Tóth Árpád és Hantos Zoltán kezdték el, ám részben betegség miatt az augusztusi
világverseny előtt néhány héttel
Major Balázs vette át a feladatot
– emelte ki Gergő.
Számára is hatalmas és örök

Szűcs Gergő ács folytatja
a hagyományokat

élmény marad a brazíliai verseny, bár látta, hogy mennyire
le vagyunk maradva a többi országtól.
Ők éveket készülnek egy ilyen
versenyre, mi pedig jó esetben
is csak 2-3 hónapot. Hátrányban
éreztem magam a felszerelések,
szerszámok miatt is. Az ellenfeleink sokkal fejlettebb eszközökkel dolgoztak. Például a délkoreai vetélytársamnak 30 fűrésze volt, nekem 10. Voltak olyan
gépek a versenyen, amivel még
nem is találkoztam, emiatt nem
mertem használni, mert attól tartottam, hogy elhibázom a fa formálását. A feladat egy kerti pavilon egy nyolcadának kialakítása
volt. Egy elemet először elrontottam, de aztán sikerült korrigálni. A 3. modul a csúcsszerkezet volt, hát, ilyet még sosem csináltam.
A versenyen nem ért el helyezést, de a szakértője, és ő maga
is elégedett a teljesítményével.

Ha szépségápolás, akkor Asbóth

Jim Carroll trendszakértő

Losonczi Lívia

Strbik László

nak az ismeretanyagnak a felét,
amit a szakmunkás tanulók az
első évben elsajátítanak, három
éven belül akár el is felejthetik,
mert teljesen új technológiai tudásra kell szert tenniük. Caroll
a 450 főből álló nemzetközi hallgatóssággal, köztük kormányzati képviselőkkel, szakképzési, ipari és szakszervezeti vezetőkkel, azt próbálta megértetni,
hogy a jövő záloga a gyorsaság,
hiszen a szakmunkás pályára ma
a technológiai fejlődésnek van a
legerőteljesebb hatása. „A jövő
azoké, akik a leggyorsabbak” –
mondta.

A jövő szakmái
A jövő szakmáinak előrejelzése vagy legalábbis azok megtippelése a kutatók fantáziáját is meglódította. Íme néhány érdekes foglalkozás 2025-ből a Sparks & Honey társadalmi és kulturális trendkutatással foglalkozó cég szerint. Valószínűleg igen keresett szakma lesz a szervezetbomlasztási szakértő. Feladata az lesz, hogy teljesen összekuszálja a cég belső szervezetét, hogy a káoszból nagyobb rendben lehessen ismét felépíteni. A 3D-nyomtatáshoz
nyilván szükség lesz olyan szakemberekre, akik segítenek az újfajta nyomtatókat alkalmazni és kezelni. A személyi
adatbiztonsági tanácsadó munkaköri leírásában az szerepel majd, hogy a digitális térben hárítsa el az adatainkat,
és privát szféránkat fenyegető veszélyeket. A digitális temetkezési vállalkozó ennél is tovább megy: egyszerűen eltünteti az ügyfeleit a virtuális térből. A trendeket követve biztosan keresett szakma lesz a mémügynök, aki
azoknak a jogait és érdekeit védi majd, akik mémszereplőkké váltak. Az egyik legolvasottabb, digitális hírportál, a
Mashable szerint a jövőben távsebészek végzik majd az operációkat: a robotok ugyanis úgy fognak operálni, hogy
az orvosnak nem kell a helyszínen tartózkodnia. Lesznek hulladék-dizájnerek, akik a hulladék újrahasznosítás tökéletesítésén dolgoznak majd, és robot tanácsadók, akik az életünkben egyre fontosabb szerepet játszó robotok kiválasztásában segítenek majd. Hogy ez mennyire fantazmagória? Elég, ha az okostelefon doktorokra gondolunk…

Több idő és szakértő kell
a felkészüléshez
Csótár András, a Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója személyesen megtapasztalta,
hogy São Paulo milyen hatalmas dinamikusan fejlődő, lüktető, sokszínű megapolis, ahol egyszerre van jelen a fényűzés és a mélyszegénység. A verseny rendezői viszont mindent megtettek, hogy a csapatok jól és mindenekelőtt biztonságban érezzék magukat.

D. L.

– Milyen vendéglátók voltak a brazilok?
– Igyekeztek a vendégek kedvében járni, biztosítottak mindent, ami a kényelemhez és a
komfortérzethez szükséges. A
szállásunk környéke a legszebb
és leggazdagabb belvárosi részben volt, így nekünk a szépből
jutott sokkal több. Az étkezés
nagyon ﬂottul volt megoldva.
Változatos és egészséges ételeket szolgáltak fel.
– A verseny valóban olyan
nagyszabású volt, mint amilyen lenyűgözőek a város és
az ország méretei?
– A rendezvényhelyszín méretei és a versenyekhez használt
eszközök száma és minősége
egyaránt elképesztő volt. A versenyeket rugalmasan és gördülékenyen szervezték, tehát alapvetően minden a helyén volt.
Természetesen említhetünk apróbb hibákat is, mint például azt,
hogy néhány elektromos vezeték szabadon maradt a helyszínen, olyan versenyszámoknál,
ahol vízzel is dolgoztak. Balesetveszélyesnek tűnt, de szerencsére nem volt gond, baleset sem
történt.
– Hogyan sikerült a verseny, mennyire voltak bonyolultak a feladatok?

– A verseny három modulból
állt, 4 nap alatt rotációs rendszerben, csoportokra osztva oldották meg a feladatokat a versenyzők. Számunkra nem volt
szerencsés, hogy sok ország két
szakértővel érkezett, s így egyikük kép- és hangfelvételt készíthetett. Ha ezt este kielemezték,
előnybe kerülhettek. A következő versenyekre való felkészülésben is nagy előnyt jelent számukra a ﬁlmanyag, hiszen oktatási anyagként felhasználhatják. Javaslom, hogy a következő
versenyen a magyar csapatnál a
hivatalos mellett egy nem hivatalos szakértő is dolgozhasson.
Érdekesség, hogy néhány ország
versenyzői lámpalázasabbnak
tűntek a verseny kezdetén. Ez az
első egy-két nap teljesítményére
rányomta a bélyegét. Így volt ezzel a mi versenyzőnk is. Később
előrelépettt, de az élmezőnybe
már nem tudott felkapaszkodni.
Jónak látnám, ha a jövőben lenne lehetőségünk nemzetközi felkészítő versenyeket tartani.
A feladatok nem voltak különösen bonyolultak. Nehézséget
inkább az okozott, hogy a versenyen olyan anyagokkal is kellett
dolgozni, amelyek beszerzése
Magyarországon nem megoldható, így a versenyzőnk ott találkozott velük először.
– A verseny alapján menynyire vagyunk jók szépségápolásban?

Csótár András, a Keszthelyi
Asbóth Sándor Szakképző Iskola
és Kollégium igazgatója

– Bebizonyosodott – immár
sokadjára – hogy a nemzetközi
élvonalhoz tartozunk. Az egyéb
tényezőket, mint bizonyos eszközök és anyagok, valamint a
mentális hatások, azonban még
fejlesztenünk kell.
– Hogyan támogatta az Asbóth a magyar versenyzőt?
– A legdrágább eszközöket,
amelyek az elektronikai modulban voltak használatosak biztosítottuk. A két hónapos felkészülést és a szakértőket szintén
biztosítottuk, az előválogatókat,
az országos döntőt megrendeztük. A tréningeknél és a versenyeknél felhasznált hazai gyártású professzionális anyagokat
maradéktalanul rendelkezésre
bocsátottuk. Gondot okozott viszont a brazil anyagok beszerzése, amire sajnos nem volt lehetőségünk.

SZAKÉRTŐK ÉS SZPONZOROK
Ifj. Benus Ferenc hegesztési szakértő
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Az ÉVOSZ bővíti a szponzorált szakmákat

A magyar hegesztőket elismerik A tehetséggondozás is segíthet
Immár világszerte elismerik a magyar szakképzés eredményeit és a ﬁatal szakmunkások teljesítményét, amellyel mi
sem lehetünk elégedetlenek – jelentette ki ifj. Benus Ferenc
hegesztési szakértő.
Strbik László
– A Mátrai Hegesztéstechnikai Kft. képzési vezetőjeként miért tartja fontosnak,
hogy heteken keresztül részt
vegyen a WorldSkills verseny
előkészületeiben és a magyar
versenyző felkészítésében?
– Komoly szakmai és diplomáciai kihívás Magyarországot
képviselni egy ilyen színvonalas
világversenyen. Ugyanakkor az
is hozzátartozik, hogy ha már a
versenyen megjelennek a világ
legjobb hegesztőiskolái, megﬁgyeljem az elsajátítható egyedi
technikákat. Hazatérve pedig a
látottakról-hallottakról, a tapasztalataimról beszámoljak a Mátrai
Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. gyakorlati szakoktatóinak. Remélve azt, hogy ezt követően az átadott ismeretek rajtuk
keresztül bekerülnek a magyar
szakképzési gyakorlatba.
– Milyennek látja a hegesztő szakma helyzetét Magyarországon?
– A hegesztő keresett szakma
az egész világon. Magyarorszá-

gon és még sok helyen, kifejezetten hiányszakma. Mindenhol
ugyanaz a helyzet: több az elvégzendő, minőségi hegesztési munkát igénylő feladat, mint amenynyi megfelelő szakember rendelkezésre áll! Ráadásul a hegesztő
szakma kezd elöregedni, a jó magyar szakemberek pedig zömében külföldön dolgoznak, a hazai
ﬁzetések 5–10-szereséért. Közben komoly szakmai és erkölcsi
megbecsülés is övezi őket. Külföldön ﬁgyelnek a szakmával járó egészségügyi kockázatokra, a
hegesztő egészségére. Itthon sajnos ez a sokadik szempont.
– Ön szerint megfelelő színvonalú-e a hegesztő szakmai
képzése hazánkban?
– Erre nem lehet egy igennel, vagy nemmel válaszolni, ha
valaki bentről is ismeri a hazai
tanműhelyek világát és tisztában van a magyar viszonyokkal.
Jelenleg Magyarországon több
mint 200 különböző állami és magán iskolában lehet iskolarendszerű vagy felnőttképzésben elsajátítani a hegesztő szakmát.
A szakképzés színvonalát döntően befolyásolja a követelményrendszer szintje és a helyi szak-

oktatók motiváltsága, felkészültsége. A szakmai követelményrendszert már sikerült a nemzetközi és európai követelmények
szintjére emelni, de ez önmagában nem elég. Magyarország nagyon sokat nyert azzal, hogy versenyzőt indított ebben a szakmában is és már sokkal előrébb tart,
mint bármelyik közép-kelet európai ország, amelyek – ha eljönnek
– a versenyeken meg sem tudnának közelíteni bennünket.
– A Kft.-ben végzendő munkája mellett mikor van ideje a
WorldSkills versenyzők felkészítésére is?
– A felkészítés nálunk csapatmunka, kiváló gyakorlati szakoktatók vesznek körül: az előző
versenyzőmet sikerült gyakornokként itthon tartani és bevonni az új versenyző speciális felkészítésébe. Szponzorként a Mátrai
Hegesztéstechnika Kft. minden
segítséget megadott a versenyhez, biztosította a szükséges forrást és a körülményeket. Egyedül nehezen tudtam volna összeegyeztetni a szakértői munkát a
mindennapi teendőimmel. Bevallom, számomra is nagy kísértés a
külföldi munkavállalás, mivel a
gyakorlati szaktanári ﬁzetésem
mellett még meglehetősen sok
minden mást is csinálnom kell,
hogy a családomat el tudjam tartani.

Vidovszky István János kőműves szakértő

A WorldSkills színvonala nő

A kőműves és ácsszakmában rendkívül fontos a gyakorlat, ezt bizonyították a versenyeredmények. Pete Zoltán, az
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ)
igazgatóhelyettese szerint érdemes lenne megfontolni a felkészülési idő meghosszabbítását, amihez azonban további
anyagi forrásokra lenne szükség.

– kocsi –

A brazíliai WorldSkills-en
is megmutatkozott, hogy az
ÉVOSZ által szponzorált két
szakmában, a kőműveseknél és
ácsoknál sem elegendő a kettőnégy hónapos felkészülési idő.
Az ácsoknál például a versenyfeladat megoldásához olyan
szerkesztési eljárás ismerete
szükséges, amit a hazai ácsképzésben nem oktatnak. Ezeket
a szakismereteket előbb meg

A Festo Kft. a mechatronika szponzora

Elkötelezett a képzés
színvonalának emelése mellett
A magyar automatikai technikus és mechatronikai technikus szakképzés színvonala folyamatosan emelkedik. Versenyzőink sorra éremmel, kiválósági éremmel térnek haza
a nemzetközi versenyekről – nyilatkozta Szövényi-Lux Márton, a Festo Kft. ügyvezető igazgatója. A cég támogatta Zilahi Krisztián László és Balázs Dávid mechatronikusokat.

S. L.

Sokat tanultam én is a szakma gyakorlati részéből. Ez számomra egyrészt küldetés, másrészt erősen motiváltnak érzem
magam arra, hogy segítsem a
magyar építőipari kivitelezés
színvonalának emelkedését. A
szakértő az ÉVOSZ megkeresésére 2009 óta foglalkozik a ﬁatal
kőműves szakmunkások felkészítésével a nemzetközi versenyekre.
Sajnos hazánkban ez a szakma nincs azon a nívón, hogy
versenyzőink az élbolyba kerü-

lés esélyével indulhatnának versenybe. Mégis nagyon fontos,
hogy elinduljanak és tapasztalatokat szerezzenek. Értékes időszak a versenyzők felkészítésének folyamata. A nemzeti válogatókra a szakiskolák készítik fel a ﬁatalokat, ami mindenképpen segíti a hazai építőipar
felzárkózását a nyugati színvonalhoz. A szakmunkásképző iskolák pénzügyi problémákkal
küzdenek és emiatt kevés óraszámban foglalkoznak gyakorlati képzéssel. E tekintetben sokkal elmaradunk a nyugat európaitól, vagy a világ más tájaitól
– szögezte le.
Borsodi Ferenc szimpatikus

személyiség, szakmai felkészültsége jóval magasabb az átlagnál.
Ügyesebb, jobb, mint a korosztálya, s ez a szakoktatóját, Szappanos Mihályt is dicséri. De ez
nem változtatja meg sajnos azt a
tényt, hogy jelentős a szaktudásbeli különbség egy német, vagy
dán és egy magyar ﬁatal kőműves között. Kevés az idő, hogy
ezt a különbséget áthidaljuk. A
világversenyre a szakmai téren
elmaradottabb országokban is
gyakran egy-két évig, napi nyolc
órában készülnek a ﬁatalok. Nálunk összességében 10-12 hét ez
az idő, beleértve a verseny előtti
nyolc hetes intenzív felkészítést.
Ez nem elég! – jelentette ki a kőműves szakértő. Az elmúlt évek
WorldSkills versenyein szerzett
tapasztalataim szerint a verseny
szervezői folyamatosan törekednek a színvonal emelésére.
Ezúttal a versenyfeladat nem a
szakmai tudás szempontjából jelentett kihívást, hanem meghökkentő újszerűségével.

Én is kaptam érmet!
A magyar technikai delegáltnak szerteágazó feladatai voltak a WorldSkills-en. Intézte a magyar csapat ügyes-bajos
dolgait, egyúttal pedig ellátta a WorldSkills Internationalnél ráháruló feladatokat, egyebek között például az épületasztalosok versenyének zsűri elnöki teendőit.

K. M.
Daróczi Tímea a tavalyi EuroSkills-en dolgozott először
technikai delegáltként. Akkor
olykor még sírva fakadt, mert
annyira nyomasztotta a felelősség. Rögtön nagy próbatételt jelentett számára, hogy etikai vétség ügyében kellett védelmébe
vennie néhány magyar versenyzőt, ami két éjszakán át tartó
tárgyalást jelentett a Technikai
Bizottság szigorú elnökeivel,
de megérték az erőfeszítések,
mert a magyar csapat aranyérmes lett.
A WorldSkills már sokkal
nyugodtabban telt.
Örömmel kell végezni ezt a

munkát, mert gyakorlatilag a
csapatépítő tábortól kezdve egy
családot alkotunk a versenyzőkkel, a szakértőkkel, a team
leaderekkel, és ez nagyon jó érzés – mondta.
Boldog volt, hogy a csapat
két érmet nyert.
Majdnem elájultam, amikor
megláttam az eredményt, ez
óriási teljesítmény! – idézte fel
a pillanatot, amikor kézhez kapta a magyar eredménytáblát.
Összességében talán csak
amiatt izgult, hogy jó zsűri elnök legyen az épületasztalosoknál. Ez is sikerült. Daróczi
Tímea idén ezt tartja a legnagyobb eredményének. A verseny során egy vitás kérdésben a szakértőkkel konzultálva olyan döntést tudott hozni,

Daróczi Tímea technikai delegált

amit az egész szakma elfogadott.
A munkámért én is aranyérmet kaptam a WorldSkills
International-től, ugyanolyat,
mint a legjobb versenyzők”–
tette hozzá őszintén meghatódva.

– A WorldSkills-en kívül a
Festo támogat-e egyéb szakmai versenyeket?
– Számos versenyét támogatjuk a középiskolában és a felsőoktatásban résztvevő diákoknak. Kiemelem az OSZTV mechatronika és automatika (Szakma Sztár) versenyt, az országos
pneumatika versenyt, valamint
az országos PLC programozó
versenyt.
– Milyen tapasztalatokat
szűrt le az idei WorldSkills
versenyből?

mely magas fokon automatizált
gyártórendszereken termel. Cégünknek beszállító partnerként
napi rálátása van ezekre a terü– Miért tartja fontosnak letekre. Jelenleg a munkáltatók
a Festo, hogy támogassa a részéről nagy a kereslet a mecWorldSkills verseny magyar hatronikai szakemberek iránt,
indulóit?
– Anyacégünk, a Festo AG.
már hosszú évek óta támogatója
a WorldSkills/EuroSkills („Szakmák olimpiája”) versenyeknek
az egész világon. A Festo Kft. Magyarországon 2007-ben csatlakozott a versenyhez a mechatronika szakág támogatójaként. Az elsők között gondoltuk úgy, hogy a
magyar mechatronikai szakképzés fejlesztésének egyik mozgatórugója lehet az, ha a tehetséges magyar ﬁatalok ezen a területen is megmérettetik magukat.
Cégünk támogatja és készíti fel
a versenyzőket a helyi és a világversenyekre. 2012-ben a magyar mechatronika csapat az
első helyen végzett a belgiumi A Festo Kft. büszke Jánosi László szakértőre, Balázs Dávid és
EuroSkills versenyen, 2014-ben Zilahi Krisztián László versenyzőkre
2. helyen végeztünk Lille-ben.
– Versenyzőink a középmeAz ország tavaly elnyerte a 2018- ugyanakkor olyan jól képzett,
as verseny szervezésének jogát, és folyamatosan tanulni képes zőnyben végeztek és szakmai
ezért szívügyünknek tekintjük, ﬁatalokat keresnek, akik gya- kiválósági éremmel tértek haza.
hogy a magyar csapat jól szere- korlatorientált képzést kaptak, A jövő évi EuroSkills versenyen
peljen.
rendelkeznek a kulcskompeten- már várjuk, hogy dobogós helye– Ezúttal konkrétan mi- ciákkal és készek az állandó fej- zést érjenek el. Úgy tűnik, hogy
lyen támogatást nyújtottak a lődéshez való alkalmazkodásra. a terület folyamatos fejlődése a
Éppen ezért vannak terjedőben felkészítésben is évről-évre több
magyar versenyzőknek?
– A mechatronika verseny a szakmához kapcsolódó duális energiát igényel.
egyike azoknak, ahol párban képzések is. A Festo örömmel
– A Festo évente hány új
versenyeznek a diákok. Az írás- konstatálta, hogy a szakma egy- mechatronikust tud felvenni?
beli válogatót követően másfél re népszerűbb a ﬁatalok köré– Cégünk beszállító partneéves képzés, és többlépcsős ki- ben is, és igyekszik minden esz- re a mechatronikai szakembeválasztás következik. A nyolc közzel támogatni – a közép- és reket foglalkoztató cégeknek.
főből fokozatosan csökkentjük felsőoktatás területén egyaránt Didactic osztályunk segítségéa létszámot, míg a végére 2+2 – a gyakorlati képzési lehetősé- vel a korszerű eszközrendszert
fő marad: az utazó csapat + a gek létrehozását, illetve a már tudjuk biztosítani, valamint a
tartalék csapat. Ennek eredmé- évekkel ezelőtt létrejött intéz- szakirányú felnőttképzési prognyeként kerültek ki jelenlegi ményi laborok és az ott találha- ramjainkkal igyekszünk a maversenyzőink: Zilahi Krisztián tó eszközök korszerűsítését.
gyarországi mechatronikai kép– Elégedett-e a mechatro- zés színvonalát emelni. TerméLászló és Balázs Dávid. Cégünk
teljes körű támogatást biztosí- nikai szakmai képzés színvo- szetesen a Festonál is dolgoztott eszközök, szerszámok és nalával?
nak magasan kvaliﬁkált mérnö– 2007 óta van lehetőségünk kök a műszaki szaktanácsadás
szakértő felkészítés tekintetében. Mivel a verseny meghatá- közvetlenül összemérni a ma- területén, minden értékesítőnk
rozott gyártórendszer modellen gyar versenyzők teljesítményét és tech support kollégánk mér- Festo MPS rendszeren – törté- a külföldi társaikkal. A magyar nök végzettségű. Szaktudásuk,
nik, ezeket a gépeket beszerez- automatikai technikus és mec- tapasztalataik lefedik a mai istük és a versenyzők rendelkezé- hatronikai technikus szakkép- kolában mechatronikának nevesére bocsátottuk gyakorlás cél- zés színvonala folyamatosan zett területet. Az ezer főt foglalemelkedik. Versenyzőink sorra koztató és folyamatosan bővülő
jából.
– Hol tart a mechatronika éremmel, kiválósági éremmel gyárunkban 60 fős fejlesztői csatérnek haza a nemzetközi verse- pat tevékenykedik, akik között
ma Magyarországon?
– Ez a szakma nemzetgazda- nyekről. A fejlődés megállítha- számos mechatronikai szakemsági szempontból is kiemelt je- tatlan, nekünk is rá kell kapcsol- ber található, csak úgy, mint a
lentőségű, hiszen számos olyan nunk, ha továbbra is az élvonal- gyártás és a karbantartás területén.
cég működik Magyarországon, ban akarunk maradni!
– strbik –

Azért tartottam fontosnak, hogy a Budapesti Műszaki
Egyetem Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék adjunktusaként heteken keresztül részt vegyek a WorldSkills verseny magyar indulójának, Borsodi Ferenc kőművesnek a
felkészítésében, mert e verseny alkalmat ad arra, hogy a
hazai szakmai színvonal közelebb kerüljön a nemzetközihez – mondta el lapunknak Vidovszky István János kőműves szakértő.

kell tanítani a versenyre jelentkezőknek és csak ezt követően
kezdődhet az intenzív felkészítés.
Pete Zoltán szerint a são
paulói WorldSkills másik fontos
tanulsága, hogy nagyobb gondot kell fordítani a tehetséggondozásra.
Minden lehetőséget meg kell
ragadni a kőműves- és ácsszakma népszerűsítésére, nem szabad beletörődni abba, hogy
ezekre a képzésekre többnyire
a kevésbé jó tanulók jelentkeznek – hangsúlyozta az ÉVOSZ

szakembere. Mint elmondta, e
téren nagy előrelépést vár attól
a pályázattól, amely biztosítaná
a tehetséggondozást a két szakmában. Ha a projekt sikeresnek
bizonyul, a jövőben megkönynyítheti az utánpótlást és a versenyzők kiválasztását. Nagyobb
lenne a „merítési lehetőség”. Jelenleg elsősorban a végzősök
körében keresik a szóba jöhető
versenyzőket, ezt ki lehetne terjeszteni a 2. évfolyamra is.
Az ÉVOSZ terveiben szerepel,
hogy a burkoló és a szárazépítő
szakmákra is kiterjeszti szponzori tevékenységét. Pete Zoltán
úgy vélte: a burkolóknál valószínűleg könnyebben találnak
támogatókat, a szárazépítőknél
pedig bíztató, hogy igen jól sikerült az idén először megrendezett verseny a Szakma Sztár
Fesztiválon.
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Trilak Festékgyártó Kft.

Először versenyben az ápolás és gondozás

A 2018-as EuroSkills-t is
szponzorálni fogják majd

Csak 27 pont hiányzott

A Trilak a festő-dekoratőr szakmában négy éve szponzora
a EuroSkills-en és a WorldSkills-en szereplő magyar ﬁataloknak és 2009 óta a festő szakma szponzoraként szerepel
a Szakma Sztár Fesztivál támogatói között. Ez is mutatja,
hogy a cég mekkora jelentőséget tulajdonít a szakképzésnek – hangsúlyozta Horváth József, a Trilak Festékgyártó
Kft. Festőakadémiájának vezetője, akit a brazíliai WorldSkills-es tapasztalatairól kérdeztük.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
kilógott a szponzorok közül, hiszen állami intézmény
manapság nem nagyon költ
szponzorációra.

kocsi

Nemcsak szakmai szponzorként képviseljük Magyarországot a nemzetközi versenyeken,
hanem a ’90-es évek végétől festőakadémiát is működtetünk a
szakképzés támogatására – emlékeztetett a Trilak szakembere.
Az országos bajnokságokra az
akadémiánkon készülhetnek fel
a jelentkezők. A szakmai megmérettetések egyre népszerűbbek a ﬁatal festő tanulók körében, hiszen a Szakma Sztáron
résztvevő és jó eredményt elérő
versenyzők előbb kapják meg a
szakmunkás bizonyítványukat
és értékes nyereményekhez is
juthatnak. A Trilak ezáltal lényegében ahhoz is hozzájárul, hogy
minél felkészültebb ﬁatalok kerüljenek ki a nemzetközi versenyekre, hiszen az első helyezetteknek ez a jutalma. Ugyanakkor megnehezíti a válogatást és
a felkészítést, hogy a festő szak-

Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködésben megvalósuló Trilak támogatás jelentősen
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar festőversenyző 2012-ben
és 2013-ban kiválósági érmet
nyert a nemzetközi megmérettetéseken. Sőt, a 2012-es belgiumi
EuroSkills-en egészen a dobogó
közelébe jutott el a pártfogoltmában a hazai modulok még juk – sorolta Horváth József.
Szándékunkban áll szponmindig eltérnek a nemzetközi
versenyeken elvárt modulrend- zorálni a 2018-as budapesti
EuroSkills-t is, ezzel kapcsolatszertől.
Véleménye szerint a Magyar ban már készülünk a tárgyalásokra az MKIKval. Nem titkolt
vágyunk, hogy
festőversenyzőnket szeretnénk a
dobogón látni a
budapesti Európa-bajnokságon.
Ennek eléréséhez azonban komoly erőfeszítésekre van szükség. Minden érdekeltnek fontos
látni, hogy a jobb
eredmények nagyobb áldozatokat kívánnak a
hazai szakképzéstől és a versenyzők felkészítésétől – hangHorváth József, a Trilak Festőakakadémiájának
súlyozta Horváth
vezetője, tőle jobbra Csáki Csaba szakértő
József.

Tooltechnic Systems (Festool) Kft.

(dalia)

Páva Hanna, a központ igazgatója elmondta, hogy az új hivatal március elseje óta létezik. Szakmai háttérintézményként koordinálnak mindent, ami
az egészségügyi szakemberekkel kapcsolatos, a nyilvántartástól a képzésig, a diplomáktól a szakvizsgákig. Emellett
stratégiai feladataik is vannak.
A szponzoráció ez esetben abból
állt, hogy egy szakértővel segítették a versenyző felkészülését.
György Annamária, az Egészségügyi, Nyilvántartási és Képzési Központ főosztályvezetőhelyettese volt a magyar csapat
szakértője az ápolás és gondozás
kategóriában, őt kérdeztük.
– Milyen benyomásai voltak a verseny helyszínéről,
minden a helyén volt?
– A versenyhelyszín nagyon
nagy területen helyezkedett el,
nem is volt lehetőségem az egészet bejárni – jelezte a főosztályvezető-helyettes. A szakmai területemen négy zónában nyolc
helyszín volt kialakítva a versenyfeladatokhoz és ezen kívül
biztosították a pihenőhelyiséget
a versenyzőknek és a szakértők-

Páva Hanna, az Egészségügyi
Nyilvántartási és Képzési Központ
igazgatója

nek, továbbá külön helyiség volt
a póteszközöknek. Minden feltétel rendelkezésre állt a kivitelezéshez és az értékeléshez is.
Nagy kihívást jelentett a hangosítás megoldása a nyolc versenyhelyszínen, hiszen a versenyzők
és a versenyfeladatokat imitáló
színészek mikroportot viseltek a
kommunikáció miatt. Azoknál a
versenyzőknél, akik tolmáccsal
érkeztek, a tolmácsuknak is meg
kellett oldani a kihangosítást. A
különböző zónák különböző ellátási területeknek megfelelően
voltak berendezve, a legkorszerűbb egészségügyi eszközökkel.
– A feladatok javát előre ismerték, hogyan sikerült a fel-

készülése, volt-e meglepetés
a feladatok között?
– Nálunk a felkészülés nagyon intenzívre sikerült, hiszen
az eredetileg kiutazó versenyzőnk visszamondta a részvételt
és tavasszal új versenyzőt kellett választanunk. A kiválasztásnál fontos volt, hogy a versenyző képes legyen rövid időn belül
felzárkózni a versenyfeladatokból és nagyon jól beszéljen angolul. A mi szakmánkban a kommunikáció igen fontos. A kiválasztott versenyzőnek még az
iskolai kötelezettségének is eleget kellett tennie, hiszen az idén
végzett gyakorló ápolóként. A
felkészülésben az egészségügy
neves szakmai képviselői voltak
segítségünkre.
– Elégedett a 13. hellyel?
– Ambivalens érzéseim vannak.
Először vettünk részt WorldSkills versenyen, így örülünk,
hogy néhány európai országot
sikerült megelőznünk és a kiválósági éremhez szükséges 500
ponthoz is csupán 27 pont hiányzott. Nagyon szoros volt a verseny, nem voltak éles különbségek a pontszámok között. A versenyfeladatok többsége a hazai
ápolói tananyagban megtalálható, de az elméleti és gyakorlati tudásból sokkal többre van
szükség a Health and Social Care
szakmaterületén. És fontos a kiegyensúlyozott személyiség is a
négy napos verseny teljesítéséhez, hiszen a ﬁatalokat igen nagy
stresszhelyzet is terheli, ami befolyásolja a koncentrációt.

A villanyszerelőt a Legrand támogatta

Az asztalos versenyzők támogatója „A verseny világszínvonalú volt,
láttuk, merre tart a szakma”
Elsősorban az asztalos szakma szeretete, a szakemberek, a tanulók megbecsülése miatt tartottuk fontosnak,
hogy a Tooltechnic Systems (Festool) Kft. anyagi támogatást nyújtson a WorldSkills verseny magyar asztalos indulóinak. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen nagynevű
és patinás cégnek jelen kell lennie ezen a fórumon, ahol
nemzetközi szinten is mérhető a tanulók felkészültsége,
szakmai tudása – nyilatkozta Győry Csaba, a társaság
tanácsadója.

selt legmagasabb minőségi követelményekhez.
– Milyen
tapasztalatokat
szűrt le az idei WorldSkills
versenyből?
– Tévedés ne essék! A nemzetközi porondon sem elég az alap
szaktudás, amit általában az országok alapképzései biztosítanak
a versenyzőknek. Minden kiemelkedő eredményt produkáló országban extra képzést és terhelést kapnak a versenyzők a külön
felkészítések során. Van ahol ez
évekig tart, és ezekkel a versenyzőkkel kell a néhány hetes felkészítésen részt vett magyar szakembereknek megküzdeniük. En-

a mi szakmánk rendkívül anyag-,
és költségigényes. Így sok helyen
nincsenek meg az anyagi feltételei a minőségi oktatásnak.
– Van-e elég szakember Ma– Konkrétan mivel támogatgyarországon ezekben a szakták a magyar versenyzőket?
– A szponzorációt közösen vé- mákban?
geztük a H-Didakt Kft.-vel. A támogatás magába foglalta a gépek, szerszámok teljes körű biztosítását, az alapanyagok rendelkezésre állását a válogató versenyektől kezdve az utolsó pillanatig. Emellett gondoskodtunk a
versenyzők felkészítési ideje alatti ellátásáról (szállás, útiköltség,
étkezés stb.) a különböző kiállításokon, rendezvényeken a versenyhelyszínt imitáló megjelenéseknek a biztosításáról, továbbá
a logisztikai feladatok ellátásáról.
– Milyennek látja a bútorasztalos, épületasztalos szakma helyzetét Magyarországon?
– A szakma megbecsülése évről évre nő, és talán a pályáza- A győztesek és felkészítőik: László Attila és Mózer Gergely versenyző,
toknak köszönhetően a fejlesz- valamint Fekete Zoltán és Babanecz Csaba szakértők
tések is megvalósíthatók. A ver– Az asztalos szakmát – mint nek fényében még jobban felérsenyképesség növelése érdekében feltétlen fontos az új tech- általában minden iparos mester- tékelődnek az elért eredmények.
nológiák elsajátítása, aztán az séget – jelenleg a szakember hiMivel jelen voltam a verseezekhez szükséges szaktudás ány jellemzi. Cégvezetők, tulaj- nyen, amivel csak tudtam, segímegismertetésének biztosítása, donosok gyakran panaszkodnak tettem a magyar bútorasztalos
arra, hogy nincs elegendő kép- indulót László Attilát és az épüoktatása.
letasztalos versenyzőt, Mózer
– Ön szerint megfelelő szín- zett szakember a piacon.
– A WorldSkills-en kívül a Gergelyt. A tökéletes feltételek
vonalú-e a bútorasztalos, épületasztalos szakmai képzése cég támogat-e egyéb szakmai biztosításához hozzá tartozik,
versenyeket?
hogy a verseny előtt a szállítás
hazánkban?
– Jelenleg nem. Régebben tá- közben esetleges meghibásodott
– Röviden: nem. Van néhány
iskola, ahol próbálnak a szak- mogattuk a Szakma Sztárt is, de gépeket kijavítottam, az elállítómai elvárásoknak megfelelő kö- annyira különböznek az itthoni dott gépeket pedig kalibráltam.
rülményeket teremteni a képzés- versenyek és a nemzetközi meg- Ezek után már nem volt más dolhez, ám rengeteg iskolában jár- mérettetések minőségi elvárá- gom, mint szorítottam a ﬁúkért,
tam, ahol még mindig a „keretes sai, hogy megmaradtunk a Skills reménykedve, hogy kihozzák
fűrész” az alapja és a vezérfonala mozgalom mellett. Ez utóbbi kö- magukból a lehető legtöbbet. Siaz oktatásnak. Sajnálatos módon zelebb van a cégünk által képvi- került!
S. L.

A WorldSkills versenyen a villanyszerelők szponzora a
Legrand Magyarország Zrt. volt, a cég képviseletében
Mikus György utazott el Brazíliába. A záróünnepség
előtt többen részt vettek egy városnézésen, így volt alkalmuk a 20 milliós ipari város legszebb negyedeit bejárni,
a történelmi emlékeket éppúgy látták, mint a graﬁti negyedet. Maga a verseny is lenyűgöző volt, Mikus György
most először látta közelről, hogyan zajlik a WorldSkills
verseny.

Dalia lászló

– Természetesen, a Legrand
Zrt., mint szponzor felelősséggel tartozik, hogy minden eszközt és szaktudást biztosítson a felkészülés során. Ebben
Kummer Zoltán szakértő irányítása mellett több szaktanár kolléga is részt vett.
– A Legrand csoportnak
miért fontos, hogy támogassa a szakmai versenyeket?
– A Legrand a villamossági
rendszerek és informatikai hálózatok világszintű szakértője. Magyarországon piacvezetőként gyártói és kereskedelmi proﬁtcentrummal működik.

Termékválasztékunk lefedi a
teljes erős- és gyengeáramú villanyszereléshez szükséges termékpalettát. Magyarországon
a Legrand csapatban szerencsésen ötvöződik a nemzetközi szakértelem és know-how a
magyar szakemberek szaktudásával és tehetségével. Ezért
is tartjuk fontosnak, hogy támogassuk ezeket a szakversenyeket.
A Szakma Sztár Fesztiválon
is ott vagyunk. A szakmai versenyek támogatásával a diákok felkészítése során lehetőségünk van a hagyományos termékek mellett a rendszer szemléletet igénylő új fejlesztésű termékek megismertetésére, azok
használatának megtanítására.
Tudatosan támogatunk szakiskolákat országszerte, ahol a leendő szakemberek megismerve
a termékeinket az iskola befejezése után a munkájuk során fel
tudják használni a termékeinkről tanultakat.

– São Paulo jó választás
volt?
– Nem véletlenül választották a legnagyobb brazil iparvárost, a helybeliek jó szervezőnek bizonyultak. A kiállítócsarnokban szinte az összes szakma helyet kapott és a verseny
hatalmas közönséget vonzott.
Még szombaton is tele volt a
csarnok látogatókkal, rengeteg
diákot kihoztak. A magyar küldöttségnek jól sikerült a verseny, hiszen egy arany, egy
ezüst és több kiválósági érmet hoztak haza.
– A villanyszerelő versenyen nagy volt a konkurencia?
– Kétségtelen, hiszen 36
ország képviseltette magát.
A verseny világszínvonalú volt, látszott, hogy merre tart a szakma, milyen
irányba fejlődik a világ. Az
alapszerelés mellett nagy
hangsúlyt kapott az épületautomatizálási intelligens
rendszer programozása…
– Amit nálunk ma még
kevés szakiskolában tanítanak…
– Jelen pillanatban még
valóban nem része a tananyagnak, de ez várhatóan
változni fog.
– A versenyző felkészítésénél tudtak segí- A Legrand tudatosan támogatja a szakiskolákat – Kummer Zoltán és
Mikus György
teni?

