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A EuroSkills kifejezetten bonyolult verseny, amely rendkívül alapos szervezést,
összehangolt munkát és szerteágazó logisztikai tudást igényel – ﬁgyelmeztetett
Tommy Hellström, a WorldSkills Sweden
elnöke.
(2. oldal)

A budapesti EuroSkills pénzügyi forrásai
biztosítottak. Hogy Magyarország nyerte meg a rendezés jogát, abban fontos
szerepet kapott, hogy először lehet a
verseny Közép-Kelet-Európában – hangsúlyozta Dunai Péter MKIK főtitkár.
(3. oldal)

Parragh László, az MKIK elnöke

EUROSKILLS KÜLÖNSZÁM

Újszerű médiakampánnyal indul a EuroSkills Budapest. A közösségi média csatornáit kell jobban megcéloznunk –
mondta Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK
oktatási és képzési igazgatója.
(3. oldal)

Összefogás kell a sikeres rendezvényhez

A szakképzés világszerte erősödik A szaktudás legyen a védjegyünk
a budapesti EuroSkills-en

A 2018-as EuroSkills megrendezése még nagyobb kihívás
lesz számunkra, mint ahogy most elképzeljük. Még több
ország ismeri fel a szakképzés erősítésének fontosságát,
és még többet tesz az előrelépésért. Erre nekünk is hasonló erővel és energiával kell felkészülnünk – hangsúlyozta Parragh László, az MKIK elnöke, akit a 2016-os, Göteborgban megrendezett EuroSkills tapasztalatairól kérdeztünk.

Parragh László, az MKIK elnöke

Osváth Sarolta
– Mennyire elégedett a
EuroSkills magyar eredményeivel, a hazai versenyzők
részvételével és milyen tapasztalatok leszűrésére adott
alkalmat a svédországi verseny a 2018-ban Budapesten
megrendezendő megmérettetéshez?
– Nagyszerű teljesítményt nyújtottak a magyar versenyzők, elégedett vagyok az elért eredményekkel, bár jobban csengenének az elismerő szavak, ha
aranyéremmel is büszkélkedhetnénk. Látható volt, hogy a
szakképzés hihetetlen módon

megerősödött az egész világon,
négy év alatt nemcsak a szokásos mértékben fejlődött, ahogy
eddig, hanem hatalmas lépésekkel haladt előre. Más országok
még több energiát fektetnek a
szakképzésbe, mint mi, pedig
nálunk is a ﬁgyelem középpontjában van, és jó irányba haladnak a változások. Ugyanakkor a
hozzánk hasonló helyzetben lévő szomszéd országok – Ausztriát leszámítva – sehol nem voltak hozzánk képest. Magyarország tehát a szakképzés szempontjából nincs rossz helyen a
rangsorban, de van még javítani valónk. A 2018-as EuroSkillsre számomra elsősorban a proﬁ tervezés jelentett követendő
mintát, ami a szakértőink szerint ugyan nem volt tökéletes, de
kívülről kétségkívül annak látszott. A másik pozitív tapasztalat
a feltétlen támogatás a politika
részéről: a svéd miniszterelnöktől a kormánytagokig – mindenki megjelent a rendezvényen, demonstrálva ezzel is a szakképzés
ügyének fontosságát. Harmadszor pedig az, hogy bizonyos országok elképesztő energiát fordítanak arra, hogy e téren sikeressé váljanak és felkerüljenek
a világ térképére. Oroszország,
Korea, Brazília – hogy csak néhány példát említsek – hozzánk
képest hatalmas potenciált képviselnek és óriási erőket vetnek
be a szakképzés fejlesztéséért. A
látottakat és a tapasztaltakat ösz-

szegezve azt gondolom, hogy a
2018-as EuroSkills megrendezése még nagyobb kihívás lesz számunkra, mint ahogy most elképzeljük. Még több ország ismeri fel a szakképzés erősítésének
fontosságát, és még többet tesz
az előrelépésért. Erre nekünk is
hasonló erővel és energiával kell
felkészülnünk.
– Konkrétan mire gondol?
– Például az új szakmák megjelenésére, illetve a szakképzés
és a felsőoktatás határainak eltűnésére, összemosódására. Aki
ezt a folyamatot nem ismeri fel,
az vesztes lesz ebben a világméretű versenyben. A modern szakmák jelentős része már nem a
hagyományos szakképzésen, hanem a felsőoktatás bizonyos elemeit tartalmazó képzésen alapul.
Büszke vagyok arra, hogy a magyar versenyzők az IT technológiában voltak a legsikeresebbek,
ez visszaigazolja azt, hogy a törekvéseink megfelelnek a világtrendeknek. Biztos vagyok abban, hogy ez a tendencia az előttünk lévő két évben még inkább
erősödik és felgyorsul a fejlődés. Jellemző, hogy a verseny
megrendezésének egyik legnagyobb dilemmája, mi legyen a
hivatalos nyelve a budapesti
EuroSkills-nek? Azt láttuk Göteborgban, hogy az ország saját
nyelvén nem lehet, tehát ahogy
svédül nem működött volna, úgy
magyarul sem fog. Viszont ott az
angol a társalgási nyelv, mindenki jól beszéli. Vajon nálunk egy
angol nyelvű rendezvény menynyire lesz sikeres és mennyire
éri el azt a célt, hogy a ﬁatalok
széles körét a szakképzés felé terelje, és mind többeknek jöjjön
meg a kedve szakmát tanulni?
(Folytatás a 4. oldalon)

– Milyen tanulságokkal szolgált számunkra a göteborgi
verseny?
– Először jártam EuroSkills
versenyen. Szerintem rendkívül
ﬁatalos, jó hangulatú és mozgalmas volt az egész rendezvény.
Nagyon ügyesek, magabiztosak
voltak a versenyzők, látszott rajtuk, hogy szinte már mesterei a
szakmájuknak, büszkék a tudásukra és a munkájukra. A legfontosabb tanulság, ami megnyugtató lehet számunkra, hogy hazánk
is legalább ilyen jól meg tudja
szervezni ezt a versenyt 2018-ban
Budapesten. Nálunk az időpont
is kedvezőbb, hiszen szeptember
végén lesz az európai bajnokság a
Hungexpo területén. Ugyanakkor
jobban kell majd ügyelni a látogatók tájékoztatására, arra, hogy a
számukra fontos információkat
mindig időben megkapják.
– Milyen pluszt jelent a hazai gazdaság számára az, hogy
a magyar ﬁatalok rendszeresen részt vesznek ilyen megmérettetéseken?
– Ezeken a versenyeken a
szakmák legjobb ﬁatal képviselői
– szakmunkástanulók és frissen
végzettek – vesznek részt. Már
önmagában ez is kivételes lehetőség, hiszen miközben kipróbál-

Európa egyik motorja lehet a szakképzés

K. M.
– Személyesen mit jelent
Ön számára a WorldSkills
Europe elnöki pozíciója?
– Másfél éve töltöm be ezt a
pozíciót és nagyon élvezem a
munkámat. Inspirálnak a ﬁatalok, az ifjú tehetségek. Pontosan tudják, hogy napjainkban
a világ gyorsan változik és ehhez alkalmazkodni kell. Tíz éve
kezdtem dolgozni a WorldSkills
Germany-nél, az azóta szerzett
tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a szervezet munkájának hatása világszerte, így

Európában is vitathatatlanul jelentős. Versenyeivel hozzájárul
ahhoz, hogy a ﬁatalok barátságot kössenek egymással. Erre számos nagyszerű példával
szolgált a göteborgi EuroSkills
is. Az is nyilvánvaló, hogy a minőségi szaktudás előmozdítja
Európa fejlődését és a kontinens országainak békés együttélését.
– Hogyan segít a WS Europe a ﬁataloknak a kontinens
egyes országaiban már kritikus szintet elért munkanélküliség csökkentésében?
– A statisztikák szerint a ﬁatalok körében azokban az orszá-

Hubert Romer, a WorldSkills Europe
elnöke

gokban alacsony a munkanélküliség, ahol fejlett az oktatás és a
szakképzés. Egyértelmű tehát,

tizedik évfordulóját, tehát a göteborgi verseny számunkra egyfajta jubileum is volt. Az európai
ﬁatal szakmunkások megmérettetésének Skandináviában az első, Európában pedig az ötödik
rendezvényét szervezetünk eddigi legnagyobb és legszínvonalasabb eseményeként értékelem. A rendezvény számai magukért beszélnek: összesen 28
európai ország és hét vendég
képviseltette magát a rendezvényen, 35 szakmában, csaknem 500 versenyzővel. A látogatók száma meghaladta a 74 ezret. Csupán a házigazda Svédországból mintegy 400 iskola
pályaválasztás előtt álló tanulói
keresték fel a EuroSkills-t.
– Fontosnak tartom kiemelni,
hogy a rendezvény a fenntarthatóság jegyében zajlott. Célul tűztük ki, hogy minden versenyen használt anyagot, eszközt és felszerelést újrahasznosítunk, az energiaellátást pedig
teljes egészében szélenergiával biztosítottuk. A göteborgi
EuroSkills is bizonyította, hogy

Európában mind többen felismerik a szakképzésben a szorosabb együttműködés fontosságát. A legjobb versenyzőink
meghívást kaptak Brüsszelbe,
még az sem kizárt, hogy ők fogják inspirálni az Európai Uniót
a jövő útján.
– Mit vár a következő EuroSkills-től, amelyet 2018-ban
Magyarország
Budapesten
rendez meg?
– Közép-kelet-európai ország
először ad otthont a EuroSkillsnek, ez nagy dolog számunkra és Magyarország számára is.
Biztos vagyok abban, hogy Budapest sikeresen teljesíti feladatát, színvonalasan rendezi
meg a versenyt, s mindannyiunk örömére meglepetésekkel
is szolgál majd. Magyarország
hidat jelent a Kelet és a Balkán
felé. A WorldSkills International számára fontos cél a nyitás,
a bővülés, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudja a ﬁatalok biztonságos jövőjéért folytatott miszsziót.

Kocsi Margit

Szorosabb együttműködés

Egységes, színvonalas európai szakképzési rendszer kialakítását szorgalmazta lapunknak adott interjújában
Hubert Romer, a WorldSkills Europe elnöke. Szerinte csak
így biztosítható a biztonságos jövő a ﬁatalok, és a jól képzett munkaerő a gazdaság számára.

hatják a legkorszerűbb eszközöket és alapanyagokat, sokat tanulhatnak a feladatok teljesítéséből és egymástól is. Ennél is
fontosabb, hogy a magyar ﬁatalok rendszerint jól szerepelnek:
Göteborgból most például hat
érmet hoztak haza. Jó érzés volt
velük együtt örülni és átérezni a
boldogságukat. A sikeres szereplésük jó hatással van a magyar
gazdaságra, hiszen növeli a szaktudás tekintélyét, színvonalát és
ezzel a versenyképességünket is
az érintett szakmákban. Ekként
ott lehet a ﬁatalok szeme előtt
a jövő, hogy ha jól megtanulják
a szakmájukat, akkor belőlük is

ilyen eredményes, megbecsült
szakember lehet. Azt is jó volt látni, hogy a korábbi nyertesek közül többen is szakértőként vagy
egyszerűen csak jelenlétükkel,
szurkolóként segítették a mostani versenyzők munkáját.
– A verseny lehetőséget teremt
más országokból érkezett versenyzőkkel, felkészítő tanáraikkal, mestereikkel való kapcsolatok építésére is. Egy-egy szakmában a jó gyakorlatok megismerése, átvétele érdekében együttműködés alakulhat ki olyan iskolákkal, tanműhelyekkel, ahol lehetőség nyílik tanulmányutak szervezésére mind a tanulók, mind pedig az oktatók részére.
– Mit tehet hozzá Magyarország az immár tízéves EuroSkills mozgalmához 2018-ban?
– Elsősorban azt, hogy támogatja a magyar szakképzés további fejlődését. Pár éve Magyarországon is elkezdődött ez a munka,
már az eredményei is látszanak,
tehát megéri forrásokat biztosítani a szakképzés számára. Azzal, hogy valaki alaposan megtanul egy szakmát, az egész jövőjét,
megélhetését alapozhatja meg.
S ha minél többen teszik ezt, annál hasznosabb az ország számára is. Büszkeség töltött el Göteborgban, amikor azt láttam, hogy
a magyar versenyzők munkáját
ﬁgyelik, dicsérik a látogatók, miközben ők magabiztosan, elmélyülten és lelkesen dolgoztak.
A minőségi munka és szaktudás,
a kreativitás, tehetség és vállalkozó szellem lehet a védjegyünk
2018-ban. Ennek érdekében össze
kell fognunk: nemcsak a ﬁataloknak, az oktatóiknak és felkészítőiknek, hanem az egész országnak.

Magyarország képes arra, hogy 2018-ban sikeres EuroSkills versenyt rendezzen Budapesten, és hozzájáruljon
a szakmák, a szaktudás népszerűsítéséhez Európában –
hangsúlyozta lapuknak Ambrus Ilona, a Nemzetgazdasági
Minisztérium gazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, miután maga is ott szurkolt Göteborgban ﬁatal szakmunkásainknak.

hogy ezt kell ösztönözni minden
eszközzel. Ezt tesszük mi is a
szakmák és a ﬁatal szakmunkás
tehetségek népszerűsítésével.
Emellett szerintünk mielőbb
csökkenteni kell az egyes országok oktatási, szakképzési rendszerei közötti különbségeket és
egységes, a kontinens egészére vonatkozó, magas színvonalú szakképzési rendszer kereteit
kell kialakítani. Ez a ﬁatalok érdeke, és a gazdaság fejlődése is
megköveteli. E téren szorosabbá kell tenni az együttműködést
az európai országok között, lényegében a WorldSkills-en belül
ez az egyik célja az európai szervezet létrehozásának.
– Mennyire járult hozzá céljaik eléréséhez a göteborgi
EuroSkills?
– Most ünnepeljük a WorldSkills Europe megalakulásának

Ambrus Ilona, az NGM gazdálkodásért felelős helyettes államtitkára

2

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

2017. FEBRUÁR

Nálunk a stafétabot

Az elnök méltón búcsúzik

EuroSkills rekordok Göteborgban Svédországnak is jó befektetés
a EuroSkills
Alighanem a svédek lepődtek meg a legjobban, amikor kiderült, hogy a EuroSkills 2016 nyitó ünnepségének egyik
látványos jelenetében a táncosok között bóklászó hegesztő maga a svéd miniszterelnök volt. Miután Stefan Löfven
megmutatta, hogy ki is valójában – levette a sci-ﬁ ﬁlmeket
idéző sisakját és kibújt hegesztő ruhájából – fél másodperces ámulat után felzúgott a taps.
Kocsi Margit
Szükségünk van olyan emberekre, akik állandóan arra törekszenek, hogy a legjobbak és a
legképzettebbek legyenek saját
szakmájukban. A világnak szüksége van a két kezükre, a hajtóerejükre, az álmaikra. Ők a jövő példaképei, akik megalkotják a jövő bútorait, dizájnját és
kommunikációját – köszöntette
a svéd kormányfő a ﬁatal szakmunkások európai bajnokságának résztvevőit, az Európa 28
országából érkezett, csaknem
félezer versenyzőt, tanáraikat,
felkészítőiket, szakértőiket és
az üzleti világ megjelent képviselőit.
EuroSkills-t először rendeztek Skandináviában, ugyanakkor a göteborgi már az ötödik
ilyen verseny volt a WorldSkills
Europe történetében. Először
Hollandia, utána Portugália,
Belgium és Franciaország, majd
Svédország adott otthont a versenynek. A EuroSkills fő célja,
hogy felkeltse és növelje az érdeklődést a szakképzés iránt, és
a maga eszközeivel kiváló szakembereket biztosítson az európai országok gazdasági-üzleti és
szociális céljainak eléréséhez. –
Nyitott gondolkodású, sokoldalúan képzett tehetségekre, erős
karakterekre van szükségünk,
akik meg akarják változtatni a
dolgokat és készek együtt dolgozni egy jobb jövőért, a határok és korlátok ellenére – öszszegezte missziójukat Hubert
Romer, a WorldSkills Europe elnöke.

Göteborgban 35 szakmában
mérték össze tudásukat az európai ﬁatal szakmunkások. Ez volt
eddig a legnagyobb és legnehezebb verseny – lehetett hallani a
véleményeket itt is, ott is a záróünnepség során. Többnyire alaposan felkészült ﬁatalok vettek
részt a küzdelmekben, így nem
volt könnyű a bírálók dolga, hiszen alig volt különbség az egyes
teljesítmények között.
A részt vevő országok versenyzőinek teljesítményéről hagyományosan négy eredménytáblát adtak ki. Az érempontok alapján készült rangsorban
Ausztria, az átlagpontszámoknál és az átlag érempontoknál
pedig Svájc lett az első. Ez tulajdonképpen nem meglepő, hiszen mindkét ország tradicionálisan magas színvonalú szakképzéssel rendelkezik. Meglepetést
keltett viszont, hogy az összes
elért pontszám alapján Oroszország lett a legjobb. Ezt többen
indokolták azzal, hogy az oroszok jöttek a legnépesebb csapattal Göteborgba, így nem volt
nehéz begyűjteniük a legtöbb
pontot. Ugyanakkor voltak olyanok is, akik szerint ez már az új
idők „szele” az 1946-tól útjára
indult spanyol kezdeményezésből született WorldSkills mozgalomban. Az alapítók és a régi tagok mellett egyre aktívabbak az
újabb csatlakozók. A mozgalom
bővülési szándékának is tulajdonítható, hogy Budapest után
közvetlenül 2019-ben éppen
Oroszország rendezi a szakmák
olimpiáját Kazanyban.
A göteborgi magyar teljesítménnyel is elégedettek lehe-

tünk. Versenyzőink két (informatikus és épületasztalos) szakmában szereztek ezüstérmet,
négyben (fodrász, hegesztő,
szépségápoló, virágkötő) bronzérmet és háromban (ápolás és
gondozás, bútorasztalos és mechatronika) kiválósági érmet.
A legjobb helyezést az átlagos
pontszám alapján értük el: ötödikek lettünk az országok versenyében. A nemzet legjobbja elismerést pedig legmagasabb pontszámával a magyar informatikus
csapat érdemelte ki.
A verseny három napja alatt
nem fogytak el a látogatók, főleg
pályaválasztás előtt álló diákok
és tanáraik érkeztek nagy számban. Számukra olykor szűknek
bizonyult a lelkes házigazda svédek által biztosított mozgástér, a
nagy tömegben gyakran nehéz
volt eljutni egyik standtól a másikig. A nagy izgalmak közepette még az is előfordult, hogy pár
órával a verseny kezdete előtt
derült ki: elfelejtettek faanyagot
biztosítani az asztalosok számára. Példás gyorsasággal sikerült
kiküszöbölni a hiányosságot.
Ugyanakkor a göteborgi EuroSkills sem csak a versenyről
szólt. Több ország és szponzor
saját standon mutatkozott be.
Itt-ott még vásárolni is lehetett.
Akit érdekelt, tájékozódhatott a
képzési programokról, kipróbálhatott szakmákat, találkozhatott
a jövő szakmunkásaival. Az európai oktatási, gazdasági és képzési vezetők pedig szemináriumokon, konferenciákon vitatták
meg a szakképzés és a munkaerőpiac aktuális kérdéseit.
Ami számunkra különösen
fontos volt: Göteborgban teltház
előtt mutattuk be a szakmai közönségnek a 2018-as budapesti
EuroSkills verseny előkészületeit. A záróünnepségen Parragh
László, az MKIK elnöke Magyarország nevében a EuroSkills
zászlóval átvette a stafétabotot.

Finnország is rendezne EuroSkills-t

Kiemelkedő teljesítményekkel
lehet csak győzni
Javában zajlottak még a versenyek, amikor Eija Alhojärvival,
a Skills Finland ügyvezető igazgatójával leültünk beszélgetni a göteborgi EuroSkills-en. Már akkor megjósolta, hogy a
ﬁnn versenyzők teljesítménye átlagosan 500 pont felett lesz,
s igaza lett. A pontszámok alapján az országok versenyében
negyedik és az összesített pontszámok ranglistáján az ötödik helyet szerezték meg, az átlagos érempontok és az egyes
országok érempontjai alapján pedig a másodikak lettek.
– km –
A ﬁnn versenyzők 511,16 ponttal az országok versenyében a
negyedik helyet szerezték meg,
s ötödik helyen végeztek az öszszesített pontszámok ranglistáján. Az átlagos érempontok tabelláján hat arany, négy ezüst és két
bronzérmükkel ennél is jobb: második helyezést értek el s ugyanezt az előkelő helyet érdemelték
ki az egyes országok érempontjainak összesítésekor – részletezte
az eredményeket Eija Alhojärvi.
A ﬁgyelemre méltó teljesítmény
is mutatja, hogy a ﬁnnek rendkívül komolyan veszik a EuroSkills
versenyeket – mondta. Ugyanakkor szerinte a ﬁatalok számára egyre keményebbek a megmérettetés feltételei, a versenyzőknek ma már kiemelkedően kell
teljesíteniük ahhoz, hogy dobogós helyezést érjenek el, vagy kiválósági érmet kapjanak. A ﬁnnek hagyományosan jól szerepelnek a ﬁatal szakmunkások
európai bajnokságain, általában
mindig jó helyezésekkel zárják
a EuroSkills-es szakmai csatákat – hangsúlyozta az ügyvezető
igazgató –, de Göteborgban nyilvánvalóvá vált, hogy más országokból egyre több hasonlóan fel-

készült, versenyképes vetélytárs
érkezett.
Miért hasznos és fontos Finnországnak a WorldSkills International tevékenysége és mozgalma? – tettük fel a kérdést Eija
Alhojärvinak.
Mindenekelőtt azért, mert a ﬁatalokat a szakmájukban kiváló
– európai vagy világszínvonalú –
teljesítményre készteti – hangzott
a válasz. Mint megtudtuk, Finnország 1988-ban csatlakozott a szervezethez, s eddig egy WorldSkills
verseny megrendezésére kaptak
megbízást. Ez határozottan jótékony hatással volt a szakmatanulás népszerűségére – emelte ki.
Az utóbbi években viszont azt tapasztalták, hogy a ﬁatalok körében már nem olyan vonzó szakmát tanulni, mint korábban, ráadásul a jelentkezők tudásával
is gond van. Az oktatási intézmények, a szakszervezetek és a szakmai-vállalkozói szövetségek képviselői gondolkodni kezdtek azon,
miként lehetne változtatni ezen a
helyzeten.
A legkézenfekvőbb megoldás a
WorldSkills lehetőségeinek kihasználása, nemcsak Finnország, hanem más államok számára is – vélekedett a Skills Finland vezetője.
Hazájában országos kampányt
indítottak a szakképzés népszerű-

– Mindenképpen tennünk kellett valamit, s erre remek alkalmat teremtett az ifjú szakmunkások európai bajnoksága – nyilatkozta lapunknak Tommy Hellström, a göteborgi
EuroSkills főszervezője, a WorldSkills Sweden elnöke, aki
nem titkolta: a fejlett gazdasággal rendelkező skandináv
országban is egyre kevesebb ﬁatal vesz részt a szakképzésben.

K. M.
Svédország 2016-ban először
szervezett EuroSkills versenyt,
amelyet a munkáltatók, a vállalkozók, a kormány és a szakszervezetek, továbbá az érintett hatóságok és intézmények
egyaránt különleges jelentőségű lehetőségnek értékeltek, és
összefogtak a siker érdekében.
Közös döntéssel a 2016-os esztendőt teljes egészében a szakképzésnek szentelték. Az egész
országot végigjárva igyekeztek
megmutatni, elmagyarázni a ﬁataloknak, hogy a jövőjük szempontjából miért hasznos, ha
szakmát tanulnak. Örömükre,
a diákokat és tanárokat hamar
sikerült meggyőzniük arról,
hogy „ne tűzoltásnak, hanem
befektetésnek tekintsék ezt a
munkát” – magyarázta Tommy
Hellström.
Az országos szakképzési kampány megkoronázása a EuroSkills volt, az eredmények pedig magukért beszélnek: Svédországban ma már több tízezer
regisztrált tanuló részese a programnak, a weboldalukon 80 tanár számol be a projekttel kapcsolatos tapasztalatairól. A versenynek otthont adó göteborgi
régióban a pályaválasztás előtt
álló 14-17 évesek 100 százaléka
csatlakozott a kezdeményezéshez, tanáraikkal együtt. A versenyek látogatottsága minden
várakozást felülmúlt: több mint
75 ezer látogatót fogadtak a rendezvény három napja alatt, főként iskolai programok keretében.

Mi volt a legnehezebb a verseny szervezésében? – tettük fel
a kérdést a főszervezőnek. – A
EuroSkills kifejezetten bonyolult
verseny, amely rendkívül alapos
szervezést, összehangolt munkát és szerteágazó logisztikai tudást igényel. Olykor azt sem tudtuk, hogy hol áll a fejünk, annyi
mindenre kellett ﬁgyelni – avatott be a nehézségekbe Tommy
Hellström. – Összesen 35 szakmában biztosítottuk a verseny
feltételeit, Európa 28 országából
csaknem 500 versenyző érkezett
Göteborgba, akikről gondoskodni kellett. A vendégül hívott országok delegációiról sem feledkezhettünk meg – tette hozzá.
Az egyszerre több nyelven, különböző kulturális és civilizációs
hátterű résztvevőkkel folyó rendezvény, valamint a bonyolult
technikai-technológiai követelmények sora bizony próbára tette a svéd vendéglátókat.
Megkérdeztük Tommy Hellströmöt, vezetőként vajon őt mi
motiválta ebben a munkában?
– Göteborgban ez volt a legnagyobb esemény az elmúlt öt évben – válaszolta büszkén. A szervezést tíz fős csapat élén irányította, a munkát 250 önkéntes segítette. A versenyek és a kapcsolódó rendezvények csaknem 41
ezer négyzetméteres területen
zajlottak Göteborg kiállítási és
konferenciaközpontjában. Több
mint 23 ezerféle anyagot, speciális eszközt és berendezést kellett a helyszínre szállítani, amit
97 százalékban sikerült időre
teljesítenünk –mondta el. Arról
is beszámolt, hogy amint lezárultak a versenyek, online auk-

Tapasztalatszerzés és -átadás

Budapest után Graz
következik
A legjobb az lenne, ha minden európai ország képviselői eljönnének az ausztriai EuroSkills-re 2020-ban, Budapest után ugyanis Graz következik – hangsúlyozta Angelika Ledineg és Harald Del Negro, a EuroSkills Graz 2020
két ügyvezető igazgatója Göteborgban, amikor az osztrák
standnál leültünk beszélgetni.
Kocsi Margit

Eija Alhojärvi, a Skills Finland
ügyvezető igazgatója

sítése és színvonalának emelése
érdekében. Minden alkalmat megragadnak a szakmunkás tehetségek bemutatására. Megpályázták
a 2020-as EuroSkills rendezési jogát is, de nem jártak sikerrel, már
ismeretes, hogy Ausztria lett a
nyertes. A verseny megrendezését
is azért vállalták volna, mert úgy
gondolták, a rangos verseny és
maga a felkészülés is ráirányítja a
ﬁgyelmet a szakmákra, a szakképzés fontosságára. Fiatalok sokaságát lehet egy ilyen rendezvény során megismertetni a szakmákban
rejlő lehetőségekkel.
Talán majd a következő alkalommal sikerül elnyernünk a
verseny megrendezésének jogát,
nem mondunk le a pályázatról, illetve arról, hogy megbízást kapjunk a WorldSkills Europe-tól –
tette hozzá Eija Alhojärvi, a Skills
Finland ügyvezető igazgatója.

Valójában többször is összefutottunk a versenyen, hol itt, hol
ott bukkantak fel, gyakorlatilag
maximális aktivitással élték végig a háromnapos rendezvényt.
A szervezési tapasztalatokat és ötleteket gyűjtöttük be –
magyarázta Harald Del Negro.
A EuroSkills Graz 2020 fő célja
számunkra az, hogy még jobbá
tegyük az oktatást és szakképzést Ausztriában és Európában
– hangsúlyozta. Szerinte az osztrák ﬁatalok hajlandók energiát befektetni abba, hogy szakmát tanuljanak, de olykor nem
a megfelelő módját választják
ennek.
Négyéves stratégiát dolgoztunk ki a szakképzés fejlesztésére és vonzóbbá tételére, ami
nem csupán a EuroSkills-re fókuszál; a végrehajtását már elkezdtük – tette hozzá Angelika
Ledineg, aki rögtön a kezembe
nyomott egy brosúrát a tudnivalókról.
Az osztrákok úgy gondolják,
hogy oktatási és szakképzési rendszerük a legjobbak közé tartozik Európában, így bő-

ven van mit átadniuk az érdeklődőknek. Szakmunkásaik több
mint 50 éve vesznek részt különböző versenyeken, s mindig a legjobbak között végeznek. A WorldSkills Europe eddigi bajnokságain például 2008
óta 119 versenyzőjük 76 érmet
szerzett. Három versenyzőjük
lett Európa legjobbja, Göteborgban pedig már a negyedik
ilyen bajnokukat ünnepelhették Lisa Janisch személyében,
aki a festő és díszítő szakmában nyert aranyérmet, az összes
EuroSkills-es résztvevő közül a
legmagasabb pontszámmal.
A tervek szerint Stájerország
székhelyén, Grazban 40-60 ezer
négyzetméteres területen zajlik
majd a ﬁatal szakmunkások Európa-bajnoksága 2020 szeptemberében. A házigazdák szándéka
az, hogy a legjobb feltételeket
biztosítsák a verseny résztvevőinek. Egyúttal pedig azok kíváncsiságát is szeretnék kielégíteni,
akik a gyakorlatban is ki akarnak próbálni egy-egy szakmát.
Stájerország több mint 50 vállalkozása vesz részt ebben a programban, amelyre bárki, bárhonnan, bármikor bejelentkezhet
egy kis szakmai próbálkozásra.

Tommy Hellström, a WorldSkills
Sweden elnöke

ciót indítottak az említett eszközök és berendezések értékesítésére. – Mindent gyorsan eladunk, aztán elkészítjük a rendezvény mérlegét, csak akkor
tudjuk majd megmondani, hogy
mennyire térültek meg Svédország EuroSkills-es befektetései
– hangsúlyozta.
Mit tanácsol a magyar szervezőknek, mire ügyeljenek leginkább a budapesti EuroSkills
szervezése során? – kérdeztük.
– Figyeljenek az időre, mert
abból mindig kevés lesz. A szervezést nem lehet elég korán elkezdeni – válaszolta. Jól ismeri
Magyarország képviselőit, Fekete Balázst és Csiszár Zsóﬁát a
WorldSkills Europe-nál, akikről
így nyilatkozott: – Rendkívül elkötelezettek és lelkesek, de mielőbb meg kell találniuk a csapatukat, mert csak így válthatják
valóra álmaikat.
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Bihall Tamás, az MKIK képzési alelnöke

Közös érdek a budapesti EuroSkills sikere
Akár negyven szakmában is versenyezhetnek Európa legjobb ﬁatal szakmunkásai a 2018-as budapesti
EuroSkills-en. Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képzési alelnöke, a Skillstar 2018
Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója szerint nemcsak a
versenyszámokban, hanem a szponzorok és a látogatók menedzselésében is számos újdonságot ígér a rendezvény.

Kocsi Margit
– Elégedett a göteborgi
EuroSkills-szel és a magyar
versenyzők teljesítményével?
– Feltétlenül. A ﬁatal szakmunkások Európa-bajnoksága összességében teljesen kiegyenlített, rendkívül színvonalas verseny volt. Már önmagában ez elégedettségre ad
okot. Ugyanakkor a mostani EuroSkills is megerősítette: közös európai érdek, hogy
a szakképzést fejleszteni kell.
Ez mindenkinek fontos üzenet,
itthon és Európa más országaiban egyaránt. Szembetűnő volt,
hogy minden állam – így a tradicionális nagy szakképző nemzetek, például Németország,
Ausztria, vagy Franciaország is

– milyen komolyan odaﬁgyel erre. Mellettük egyre több a feltörekvő ország is, közülük Oroszországot kell kiemelnem, amely
a legnagyobb csapattal vett
részt a rendezvényen. Elégedettségünket növeli, hogy a magyar csapat 16 tagja kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott:
versenyzőink két versenyszámban ezüstérmet, négy szakmában bronzérmet szereztek, továbbá három versenyszámban
kiválósági érmet vehettek át.
– A látottak alapján mi
az, amit a 2018-as budapesti EuroSkills-en is megvalósítana?
– Remélem, hogy Budapesten
szélesebb lesz a versenypaletta,
s akár negyven szakmában is
megmérkőzhetnek a ﬁatalok.
Abban is bízom, hogy a magyarországi EuroSkills-en minimum
olyan lesz a szponzori háttér,

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

mint amilyet Göteborgban láttunk: részt vettek a legnagyobb
vállalatok, a Volvótól a Samsungig. Nagyon sokan voltak a göteborgi rendezvényen, a nagy
tömegben ezt mindenki megtapasztalhatta, amikor megpróbált eljutni egyik standtól
a másikig. A svéd házigazdák
a zárónapon már több mint 75
ezer látogatóról beszéltek, ami
rekordnak számít a EuroSkills

tízéves történetében. Kalkulációink szerint Budapesten is várható ennyi látogató, egy látványosabb és még szervezettebb
verseny keretében.
– Milyen új szakmákkal bővítené a versenylehetőségeket?
– Át kell gondolni, hogy a Göteborgban megjelent 36 szakmát
felölelő kör megfelel-e a gazdaság és a piac igényeinek. Magyar
szempontból is tanácsos mérlegelni, hogy van-e olyan terület,
ahol érdemes vagy szükséges a
bővítésre erőfeszítéseket tenni.
Ezzel összefüggésben elsősorban az autóipar, a járműipar, a
logisztika és a közlekedés jöhet
szóba. Az elmúlt években kialakult egyfajta tradíció, hogy milyen szakmákban indulnak magyar versenyzők a EuroSkills-en
és a WorldSkills-en, de ez nincs
kőbe vésve. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a budapesti
EuroSkills Magyarország számára is teljesen új színfolt lesz
a versenyen részt vevő szakmák
kínálatában és a szponzorokkal
való együttműködésben.
– Mire fókuszál majd a budapesti verseny, mi az, ami
Európának és Magyaror-

szágnak egyaránt fontos lehet egy ilyen rendezvényen?
– Hármas elvárás lehet a versennyel kapcsolatban. Az első
mindenképpen az, és ezt már
Göteborgban is lehetett érzékelni, hogy a szaktudás fontosságára és népszerűsítésére
helyezze a hangsúlyt. Ez Európának is jó, és a magyar törekvésekkel is összhangban van.
A másik elvárás az, hogy a magyar gazdaság számára fontos
területek a versenyzőindítással
kapjanak még nagyobb teret,
ami szintén nemcsak hazai, ha-
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nem európai érdek is. A harmadik pedig az, hogy a WorldSkills
Europe tagjaként Magyarország jó példákkal népszerűsítse térségünkben a szervezetet. Ezt a munkát már a 2011es csatlakozásunk óta végezzük, és a budapesti EuroSkillsszel szeretnénk megkoronázni,
többek között azzal, hogy a visegrádi országokból – Magyarország mellett Csehországból,
Lengyelországból és Szlovákiából – népes küldöttségeket hívunk meg és sok látogatót várunk a rendezvényre.

Dunai Péter: biztosított a pénzügyi forrás
Az európai fiatal szakmunkások versenyét 2018. szeptember
26-28. között tartják Budapesten. A EuroSkills megrendezésének pénzügyi feltételei adottak – tudtuk meg Dunai Pétertől, a
rendezés jogát elnyerő MKIK főtitkárától Göteborgban. Az állami
garancia már két évvel ezelőtt, a pályázat benyújtásakor rendelkezésre állt a lebonyolításra, hiszen a versenyt meghirdető
nemzetközi szervezet, a WorldSkills Europe jelentős pénzügyi
biztosítékot kért a pályázó országoktól. A verseny lebonyolításának költségvetésénél figyelembe kell venni az egyéb bevételeket, így például az induló országok befizetéseit is – tette hozzá.
Elmondta még: a kormánygaranciával rendelkezésre álló forrást
arra is felhasználják, hogy a budapesti EuroSkills verseny segítse
a hazai szakképzést, és minél több külföldi és hazai látogató keresse fel a helyszínt. Emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt
Norvégiával versenyzett Magyarország a rendezés jogáért, s a
pályázati szempontok között fontos szempont volt, hogy először
lehet EuroSkills verseny Közép-Kelet-Európában.

Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK képzési igazgatója

Budapest következik

Újszerű médiakampánnyal
indul a EuroSkills Budapest

Segítenek a göteborgi tapasztalatok

A kamara munkatársai évek óta gyűjtik azokat a tapasztalatokat, amelyeket a 2018-as budapesti EuroSkills verseny előkészítésében és lebonyolításában hasznosítani tudnak. Nemcsak a ﬁatalok felkészítése, és a
verseny megszervezése jelent kihívást a kamara számára, hanem az is, hogy egy új típusú marketing segítségével a rendezvénynek megfelelő visszhangja is legyen.
Erről nyilatkozott lapunknak Vörös-Gubicza Zsanett, az
MKIK oktatási és képzési igazgatója.

Losonczi Lívia
– Mit jelent a kamara
szempontjából a budapesti EuroSkills előkészítése?
– Szerencsére van már tapasztalatunk az ilyen típusú versenyek szervezésében,
hiszen idén tízedik alkalommal rendezzük meg a Szakma
Sztár Fesztivált. Ez nagyon jó
gyakorlat a számunkra. Egyrészt ennyi év után tudjuk,
hogy a versenyzőket milyen
jellegű környezethez szoktassuk, másrészt a megszerzett
gyakorlat előnyt jelent a jövő évi fesztivál lebonyolításában. Sokat segíthet az is, hogy
Göteborgban már a kezdetektől bevonták a munkába a
kollégáimat, tehát lépésről lépésre megﬁgyelhették, hogy
konkrétan miként zajlanak a
háttérmunkák, és az ott megszerzett tudásból mi sokat
proﬁtálhatunk. Ettől függetlenül, mivel más lesz a helyszín,
a környezet, a mentalitás, mások lesznek a szponzorok,
mindenképpen lesznek kiszámíthatatlan elemei a versenynek.
– Mire gondol?
– Arra, hogy egy versenyen számos olyan probléma adódhat, amit spontán,
azonnal meg kell oldanunk
ahhoz, hogy a munka zökkenőmentesen folytatódjon. Tehát sok mindenre fel kell készülnünk, ami váratlanul érhet minket a lebonyolítással
kapcsolatban.
– Hány ember vesz részt
az MKIK részéről a EuroSkills előkészítésében?
– A tervek szerint 15 kollégánk foglalkozik ezzel. Ez a
létszám folyamatosan bővül,
ami azt jelenti, hogy amikor

Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK
oktatási és képzési igazgatója

elkezdtünk az európai versenyre készülni, ennél kevesebben vettek részt a munkában. Ebben az évben viszont már maximalizáljuk a
létszámot, tehát 15-en dolgoznak majd a projektben.
Ezen kívül a kamara más területéről is bevonunk a háttérmunkákba kollégákat, sőt
a területi kamarák kapacitását is szeretnénk kihasználni. Továbbá rengeteg felajánlást kaptunk cégektől, vállalkozásoktól, aminek nagyon
örültünk.
– A felajánlások kizárólag anyagi segítséget jelentenek?
– Nem. A szponzoráción
túl sokan olyan szakmai segítséget ajánlottak, ami hozzájárul a fesztivál sikeres lebonyolításához. Úgy érzem,
hogy a EuroSkills-t mindenki nagy lehetőségnek tekinti a
szakképzés népszerűsítésére.
Egyre többen jelentkeznek,

hogy szeretnének részt venni a támogatásban. A verseny
ugyanis teljesen más oldala
a szakképzésnek, mint ami a
köztudatban él. A ﬁatalok sikerélményei sokak számára
vonzóak lehetnek, a szponzoroknak pedig nagy élményt
jelent mind a verseny, mind a
felkészítés.
– A ﬁatalok jelentkezésében is megnyilvánul a
hazai és nemzetközi szakmai versenyek népszerűsége? Tapasztalataik szerint
többen érdeklődnek irántuk?
– Egyre többen tudják,
hogy a Szakma Sztár létezik,
hiszen idén már tizedik alkalommal rendezzük meg. A
nemzetközi versenyekkel kicsit más a helyzet. Most egy
nagyszabású marketingkampányra készülünk az idei fesztivál és különösen a jövő évi
EuroSkills kapcsán. Nem feltétlenül csak az a cél, hogy
minél több ﬁatal vegyen részt
rajta: hasonlóan fontos, hogy
az ország megtudja, hogy létezik ez a verseny. Tehát nehéz feladat áll előttünk: azon
túl, hogy ugyanolyan, vagy
esetleg jobb minőségben felkészítsük a versenyzőinket,
mint a korábbi években, sikeres rendezvényt kell szerveznünk, mégpedig olyan marketinggel, ami emlékezetessé teszi a rendezvényt.
– Mennyire tudnak új
csatornákon szólni a ﬁatalokhoz? Őket ma már nem
nagyon lehet elérni a hagyományos médián keresztül.
– Valóban így van. Ezért
megpróbálunk új csatornákat
találni, mind a Szakma Sztár,
mind pedig a EuroSkills esetében. Mi is úgy látjuk, hogy
az írott sajtó, vagy a plakát
egyáltalán nem, de még talán a televízió is kevésbé jut
el hozzájuk. A közösségi médiacsatornákat kell megcéloznunk. Ezen kívül elengedhetetlennek tartjuk, hogy bevonjunk olyan közéleti személyiségeket, akikre a ﬁatalok odaﬁgyelnek, és akikre
hallgatnak.

Ezúttal is proﬁ rendezésnek lehettünk tanúi, a svédek élni
tudtak azzal a kivételes adottsággal, amelyhez hasonló talán sehol nincs a világon: a verseny és a résztvevők szállása egy fedél alatt volt, így a közlekedés nem okozott gondot
az 500 versenyzőnek és a többi közreműködőnek – hangsúlyozta Fekete Balázs, az MKIK kézműipari alelnöke, a WSE
és WSI szervezetekben Magyarországot képviselő hivatalos
delegált. Lapunknak elmondta: ez már a negyedik verseny
volt, amelyet a helyszínen kísérhetett ﬁgyelemmel.
Dalia László
– Hogyan értékelte a magyar versenyzők szereplését?
– Maximálisan jól teljesítettek,
hiszen a 16 versenyző 9 éremmel
jött haza. Két ezüst, négy bronz
és három kiválósági érmet szereztek. Hagyományosan jól szerepeltünk az ICT kategóriában,
az épületasztalosoknál, a fodrászoknál, a szépségápolásban és a
hegesztőknél. Nagyra becsüljük
a szponzorok támogatását is.
– Minden versenyszámot egy
szakmai szponzor támogatott,
biztosította az eszközöket, gépeket, anyagokat és a versenyzők
felkészülését. A szakértők nemcsak lelkesek, hanem fölöttébb
elhivatottak is. Persze, ez csak
abban az esetben működik, ha a
versenyzők is elszántak, s mindent elkövetnek azért, hogy jól
szerepeljenek. Közülük többen
már Sao Paulóban, a WorldSkillsen is ott voltak. Ki fél évig, ki
nyolc hónapig, s van, aki másfél
évig tanult és gyakorolt, hogy jól
szerepeljen Göteborgban.
– A 35 szakmából a magyar
versenyzők 14 szakmában indultak. Az eredményeik mit
árulnak el a cégek által gyakran kritizált magyar szakmai
utánpótlásról?
– Jó reklám az asztalos szakmának, ha a magyar versenyző
ezüstérmet szerez egy szakmai

világversenyen, ahogy a hegesztőknek is jó bemutatkozás, ha
a legjobbak közé tudnak kerülni. Magyarország 2008 óta részt
vesz a versenyeken, amelyek
különleges alkalmat biztosítanak arra, hogy a magyar ﬁatalok megmérkőzzenek más országok szakmunkásaival. Ez önmagában is nagy önbizalmat adhat.
És persze saját maguknak is bizonyítanak, hogy jó szakmát választottak, amellyel bárhol a világon jól megélnének. Ugyanakkor
persze azt szeretnénk, ha itthon
maradnának. Igaz, az még egyetlen szakembernek sem ártott, ha
külföldön is tapasztalatot szerzett és megtanult egy-két idegen
nyelvet.
– A duális képzés is vizsgázik, amikor a versenyzők
európai vagy világversenyen
számot adnak az elméleti és
gyakorlati tudásukról.
– Ez igaz, de ne felejtse el, hogy
óriási a különbség az oktatás és
a verseny között. Ha a sportból
hoznék egy hasonlatot, akkor
azt mondanám, hogy az úszásoktatásnak az a küldetése, hogy
megtanítsa a srácokat úszni, de
az olimpián csak Hosszú Katinka tud aranyakat szerezni. Óriási a színvonalbeli különbség. Egy
épületasztalosnak az iskolán túl
is keményen kell készülnie, hogy
„ne bőgjön le” egy versenyen.
– A göteborgi verseny zárónapján átadták a zászlót Bu-

A színészek lelkesítették a versenyzőket

Fekete Balázs, az MKIK kézműipari
alelnöke, hivatalos delegált

dapestnek, hiszen 2018-ban
nálunk rendezik a következő EuroSkills versenyt. Mit
tanultak a svéd rendezőktől,
mennyire lehetett hasznosítani az ott látottakat?
– Már eleve úgy utaztunk el
Göteborgba, hogy minden szakma képviselője felmérhesse, mi
lesz a feladata, s hogyan lehetne
még jobban csinálni, hogy esetleg túlszárnyalhassuk a svédeket
is. Nem vesztegetjük az időt, már
készülnek a hatástanulmányok.
Magyarországon a Hungexpo az
egyetlen helyszín, ahol akkora
a fedett terület, hogy alkalmas
egy nagy verseny megrendezésére. Jól ismerjük a helyet, hiszen
évek óta ott rendezzük a Szakma
Sztár Fesztivált. S arra is van garanciánk, hogy nálunk se kelljen
majd órákat utazniuk a versenyzőknek, hiszen helyben is van
egy hotel és a közelben több is,
ahol megszállhatnak a versenyzők és a kísérőik.
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Újszerű, látványos verseny várható

Sárvári Ádám bútorasztalos

Az oroszok már a 2019-es kazanyi Szeretek maradandót alkotni
WorldSkills-re ﬁgyelnek
A göteborgi EuroSkills három napja alatt az asztalosoknál jó néhányszor feltűnt egy ismerős arc: Sárvári Ádám
2012-ben az aranyérmes magyar asztalos csapat tagja
volt a belgiumi EuroSkills-en, majd 2013-ban a hatodik lett
a lipcsei WorldSkills-en, ahonnan kiválósági éremmel és
„A nemzet legjobbja” elismeréssel tért haza.

A 2019-es kazanyi WorldSkills több okból is nagy esemény lesz Oroszország számára – nyilatkozta lapunknak
Robert Urazov, a WorldSkills Russia főigazgatója, akitől
megtudtuk: újdonságnak számító, látványosan fejlődő, a
gazdaság igényeinek megfelelő szakmákkal és a junior
korosztály bevonásával szeretnék bővíteni a versenyeket.

K. M.

Kocsi Margit
A WorldSkills az orosz ﬁatalok számára is esélyt teremt arra, hogy jobban megismerjék a
szakmunkásképzés értékeit és
lehetőségeit, s a segítségével versenyképes munkaerőként jelenjenek meg a piacon – hangsúlyozta a főigazgató. – Az orosz gazdaság rendkívül gyorsan fejlődik,
és ezzel a tempóval még mindig
nem tart lépést a hazai szakképzés – mondta. – Ugyanakkor azzal, hogy színvonalas, sok tekintetben újszerű versenyre készülünk, nemcsak Oroszország, hanem Európa és a WorldSkills
szervezetének nagy családja is
jól jár, hiszen segít biztosítani
a megfelelően képzett munkaerőt a jövő ambiciózus gazdasági terveihez világszerte – emelte
ki a főigazgató. Mint elmondta,
Oroszország 2012-ben csatlakozott a WorldSkills International-

hez és keményen megküzdöttek
azért, hogy elnyerjék a 2019-es
WorldSkills rendezési jogát.
Most minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy maximálisan
megfeleljünk a kivívott bizalomnak. Garantálom, hogy különleges lesz a 2019-es kazanyi világverseny – tette hozzá Robert
Urazov.
S hogy mennyire komolyan
veszik részvételüket a szervezetben, arra bizonyság, hogy
Oroszország jelent meg a legtöbb versenyzővel a göteborgi
EuroSkills-en. Az orosz csapat
érempontjaival az előkelő hetedik helyet szerezte meg. Összesen két arany, két ezüst és egy
bronzérmet nyertek. Emellett
11 versenyzőjük érdemelte ki a
kiválósági érmet 500 pont feletti teljesítményével, így a résztvevő országok pontversenyében
Oroszország szerezte meg az első
helyet. – Az eredményeink azt bizonyítják, hogy az orosz ﬁatalok

Robert Urazov, a WorldSkills
Russia főigazgatója

komoly szakmai felkészültségről
és hatalmas fejlődésről tettek tanúbizonyságot ezen a megmérettetésen – vélekedett a főigazgató.
A helyszínen pedig látványos
WorldSkills Kazan 2019 pavilonnal és számos csábító programmal mutatkoztak be a 2019-es világbajnokság házigazdái. Ezzel
azt is elérték, hogy övék volt az
egyik legnépszerűbb hely a rendezvény látogatóinak körében a
göteborgi EuroSkills-en.

Azóta is szívesen visszajárok
ezekre a nemzetközi szakmunkás bajnokságokra, mert egy
életre szóló élményt jelentett
a versenyzés – mondta el lapunknak. Ilyenkor – igaz, immár nézőként – újra meg újra
részese lehetek ennek az élménynek, drukkolhatok a magyar versenyzőknek, ráadásul
a szakma újdonságaiba is betekinthetek – magyarázta nosztalgiázását. Még javában folyt
a verseny Göteborgban, amikor nekünk már megjósolta a
magyar asztalosok újabb sikerét. Szerinte is rendkívül erős
volt a mezőny, és csak pár ponton és a szerencsén múlott,
hogy ki került be a legjobbak
közé.
A dobogón látom mindkettőjüket – vélekedett a küzdelem
félidejében. És tulajdonképpen
majdnem igaza lett. Stadler
Bence épületasztalos ezüstérmet nyert, Liszi Roland bútor-

édesapja, Sárvári József mellett. Versenyeredményei alapján
lehetőséget kapott arra, hogy
két szakmából is letegye a mestervizsgát. Büszkén mesélte el,
hogy 24 évesen gyakorlatilag
eljutott a szakma csúcsára, ma
már épületasztalos és bútorasztalos mesterként dolgozik.
Szeretek maradandó dolgokat alkotni, amelyek remélhetőleg évtizedekig vagy akár évszázadokig is értékek maradnak
– fogalmazta meg lapunknak
szakmai hitvallását.

asztalos pedig éppen hogy csak
lemaradt a dobogóról.
Sárvári Ádámot a magyar
versenyzők jó teljesítménye
mellett leginkább a technikaitechnológiai újdonságok ragadták meg.
A látottak a saját szakmai fejlődésem szempontjából is értékesek
– hangsúlyozta.
Majd még megjegyezte: – És az is
jó érzés, hogy egyre bővül azoknak
az asztalosoknak
a családja, akik
sikeresen szerepeltek ezeken a
versenyeken; ez
az egész szakmát
gazdagítja.
Mi történt Sárvári Ádámmal a
versenyek után?
Családi vállalkozásuknál, a Sárvári Asztalosipari Sárvári Ádám előre megjósolta a magyar
Kft.-nél dolgozik, asztalosok sikerét

A szakképzés világszerte erősödik

Látványos WorldSkills Kazan 2019 pavilonnal mutatkoztak be a világbajnokság leendő házigazdái

Szöllősi-Vágó Éva bronzérmes fodrász

„Azért jöttem, hogy dobogós legyek”
Nagyon boldog vagyok, azért jöttem Göteborgba, hogy dobogós legyek, és ezt elértem! – tömören így kommentálta bronzérmét SzöllősiVágó Éva fodrász. Szerinte erős volt szakmájának idei EuroSkills-es mezőnye, de ő végig
reménykedett a dobogós helyben.
– kocsi –
Hazatérve, némi szusszanás
után most már arra készül, hogy
fodrászként meghódítsa Szegedet, sőt a szakmai oktatásba is
szívesen bekapcsolódna.
Hogyan tudta ezt a jó eredményt elérni? – kérdeztük.
Egyszerű volt. Rengeteg munka és kitartás. Kilenc hónapon
át készültem erre a versenyre –
válaszolta széles mosollyal. Sokat jelentett számára, hogy szuper csapattá, szinte kis családdá váltak a többi magyar versenyzővel.
Drukkoltak nekem és nagyon
jó érzés volt, hogy mindig számíthattam rájuk.
A Szegedi Móravárosi Ipari
Szakképző és Általános Iskolában említették neki először ezt
a versenyzési lehetőséget, aztán a gyakorlati oktatója, Meszlényi Tamásné Mária is biztatta,
hogy vágjon bele.
Hajas László, aki szakértőként
és zsűritagként vett részt a göteborgi versenyen, maga is úgy lát-

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem ijedünk meg a kihívásoktól,
hiszen előrevisznek és mutatják
az utat, az irányt. De bizony, egyre gyorsabb ütemben kell haladnunk.
– Mit hozhat a magyar gazdaságnak a EuroSkills megrendezése?
– Magyarország az utóbbi
években sokak által bírált gazdaságpolitikát folytatott, amely
minden kritika ellenére eredményesnek bizonyul és minden esély megvan arra, hogy a
gazdasági növekedés a következő években is fenntartható
lesz. Nagyon komoly üzenet,
hogy a közép-kelet-európai országok közül mi rendezünk először ilyen nagyszabású nemzetközi versenyt, amely a szakképzés eredményeit reprezentálja.
Ráadásul megelőzve Norvégiát, hiszen ők is aspiráltak a rendezésre, de a szervező bizottság mellettünk döntött. A többi rendszerváltó ország tulajdonképpen még el sem indult
ebben a versenyben. A magyar
gazdaság számára sokféle hasznot jelent egy ilyen nagyszabású rendezvény. Mindenekelőtt
azt, hogy várhatóan egyre több
ﬁatal tanul szakmát és betölti

ja, hogy SzöllősiVágó Éva sikere kivételes csapatmunka eredménye. Hódmezővásárhelyen
Meszlényi Tamásnénál tanult, aki
most a versenyre
való felkészítésében is segítette.
Felkészítői Tombáczné Szemerédi Zsuzsa és Cseh Szöllősi-Vágó Éva: erős volt a mezőny
István mesterfodrászok voltak.
– Ebben az együttesben én elérjen: mindössze egy pontvoltam a karmester, ők a zene- ja hiányzott az ezüstéremhez –
kar – vallotta saját szerepéről a hangsúlyozta Hajas László.
Ugyanúgy dolgozz itt is, mint
sztárfodrász. Értékelése szerint
talán ez volt az eddigi legnehe- az üzletben – ez volt az idei fodzebb EuroSkills-es fodrászver- rászverseny mottója. Szöllősiseny, ﬁzikailag és szellemileg Vágó Éva maximálisan ebben a
is próbára tette a versenyző- szellemben járt el.
ket, ráadásul a zsűri rendkívül
– Jó volt nézni, milyen örömszigorúan, már-már a kákán is mel végezte a munkáját –
csomót keresve viszonyult min- mondta Hajas László, aki szedenhez.
rint Szöllősi-Vágó Éva végig
Ennek ellenére a magyar ver- kiegyensúlyozottan, nyugodsenyző közel volt ahhoz, hogy tan versenyzett, és kiváló eredA ﬁatal versenyzők Göteborgban
akár még jobb eredményt is ményt ért el.

a keletkező új álláshelyeket. A
verseny a mai generációk életének természetes része, jelen
van a mindennapokban, inspirálóan hat rájuk. Ha azt látják,
hogy egy-egy szakmában milyen verseny van és milyen magasra értékelik a teljesítményt,
akkor ez nyilván kedvezően
hat a pályaválasztásnál is. Sokak számára erős motiváció a
nyerni akarás, hogy kiemelkedjenek, bajnokok legyenek. Erre egyébként az eddigieknél is
jobban kell építenünk. A másik
hozadék a gazdaság számára az,
hogy a befektetők számára bemutatjuk: Magyarország nemcsak hirdeti, hanem valóban
komolyan veszi a termelés és a
magas szintű szolgáltatások fejlesztését, hiszen nagy ﬁgyelmet
fordít a hozzáadott érték növelésére, az emberi erőforrásra, a
ﬁatal szakemberek tudására, az
utánpótlás magas szintű képzésére. Azok számára, akik befektetési célt keresnek, Magyarország vonzóbbá teheti magát. A
EuroSkills egyben az egész régióra is ráirányíthatja a befektetők ﬁgyelmét, hiszen a rendezvény létrehozásában a szomszédos országok partnerségére
is számíthatunk.

– Mi a véleménye arról,
hogy Hubert Romer, a WorldSkills Europe elnöke és a
szervezet más vezetői is azt
szorgalmazzák, hogy egységesíteni kellene a szakképzési rendszert az Európai
Unió tagállamaiban? Egyetért ezzel a törekvéssel?
– Nem lenne szerencsés az
egyes országok önállóságát
csorbítani a szakképzés területén, ez mindenképpen egy ország kompetenciája, a gazdaság sajátosságainak és a gazdaságpolitika céljainak megfelelően. A magyar gazdaságpolitika ﬁlozóﬁájával ellentétes,
és szerintem nem is lenne célravezető, ha Brüsszelben akarnák kitalálni és megmondani,
eldönteni, hogy milyen szakképzésre van szükségünk és
milyen szakmákat képezzünk.
Ugyanakkor elfogadhatónak
tartanám a mérce emelését és
a színvonal mérésének egységes módszerét. A teljesítmény,
a hatékonyság uniós szintű mérését – akár szakmák szerinti bontásban – nagyon is hasznos lenne. Ez – mint egy tükör
–, objektíven elénk tárná, melyik ország hol tart a szakképzésében.

VERSENYZŐK – SZAKÉRTŐK
Jánosi László mechatronikai szakértő
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György Annamária ápolási szakértő

Mechatronikából kíválósági érem Összetett a szakértők munkája
Mechatronikában hagyományosan erős a magyar részvétel a WorldSkills-en és a EuroSkills-en is. Göteborgban
hajszál híján maradt le a magyar csapat a dobogóról.

Dalia László
A szakértő a 2008 óta szerzett
tapasztalatai alapján a göteborgi
EuroSkillst a jobb versenyek közé sorolta. Egyebek közt ennek
okairól kérdeztük.
– Érte Önt bármilyen meglepetés Göteborgban, vagy aki
már a sokadik versenyt látja,
az már semmin sem csodálkozik?
– Különösebb kifogásunk nem
lehetett. Ami a versenyterületet
illeti, a szabványoknak megfeleltek, sem a méretek, sem a felszereltség nem tértek el, vagyis minden a helyén volt. Ugyanakkor
előre ﬁgyelmeztettek bennünket,
hogy alacsony a versenyre fordítható költség, szerényebbek lesznek a szolgáltatások, tehát semmi extrára ne számítsunk. Más
versenyeken, s ez Magyarországon is így van, a munkaterületet
felszőnyegezik, itt a betonon jártunk, amely persze megfelelt, de
nem volt túl hangulatos és esztétikus…
– Miért volt szerény a verseny költségvetése?
– Ahogy tudom, kevesebb költségvetési támogatást kaptak, s
több szponzor is visszalépett, így
le kellett faragniuk a költségekből, s ez főleg a kiállítást érintette. A szakértői szobában is csak

egy számítógép volt, holott legalább négy-ötre lett volna szükségünk, ráadásul azon az egyen
továbbították az eredményeket, tehát állandóan foglalt volt.
A szabályok szerint a tisztességes verseny érdekében a szakértők nem vihettek volna be számítógépet, de ezúttal ezt elnézték.
Viszont azt már nem engedték,
hogy a verseny végén magunkkal vigyük, ott kellett hagyni a
helyszínen. Nyomtató sem volt, a
versenyfeladat-lapokat csak úgy
tudtuk kinyomtatni, hogy a központ több sarkán lévő nyomtatóhoz mentünk, s ott bizony sorba
kellett állni, ami egy hajtós versenyen nem túl ideális…
– A versenyzők ebből mit
éreztek?
– Ők ebből semmit nem vettek
észre, tehát ez nem zavarta a versenyzést.
– Állítólag a mechatronikai verseny feladatai csöppet
sem voltak egyszerűek, a csapatoknak nagyon kellett igyekezniük, hogy időben befejezzék.
– Ez így igaz. Színvonalas feladatoknak kellett megfelelniük.
A második nap volt a vízválasztó, azt a feladatot egyik csapat
sem tudta hat óra alatt befejezni, annyira jól sikerült. A harmadik napra persze mindenki utolérte magát.

Az ápolás kategóriában mind a versenyzők, mind pedig a
zsűritagok feladata rendkívül összetett a EuroSkills-en.
Benyomásairól és tapasztalatairól György Annamária
szakértő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi
Erőforrás-fejlesztési Főigazgatóságának főosztályvezetője nyilatkozott munkatársunknak.

Losonczi Lívia

Jánosi László szerint a verseny főleg
fejben dőlt el

– A magyar páros egy kicsit
csalódott volt a hatodik helylyel, szerepelhettek volna jobban is?
– Mindkét versenyzőnk nagyon
jól felkészült, amióta indulunk a
világversenyeken, ők a legjobb
csapat. Sajnos ezúttal öt csapat
megelőzte őket. Bármit, bármikor
megoldottak volna, de a második
feladat rajtuk is kifogott, s ez a kiválósági éremhez volt elegendő. A
feladat szerint egy automata gépsort kellett konstruálni, felépíteni, majd programozni. A gépbeállításra már nem volt elég idejük.
Egy kis mentális pluszra lett volna szükség. A verseny főleg fejben
dőlt el. A rutinjuk és az állóképességük megvolt és fél év kemény
felkészülés állt mögöttük.

Az igazi kihívás
Vidovszky István szakértőként régóta járja a versenyeket, a göteborgi volt a nyolcadik, amelyen részt
vett. Szerinte nincsenek nagy különbségek, ha pontozni kellene, a svéd EuroSkills a középmezőnyben
helyezkedne el. A magyar versenyzőtől ő is többet várt, megvolt az esélye, hogy elérje a kiválósági
szintet.
Optimális helyzet volt, hogy egy fedél alatt volt a versenyhelyszín és a szállás, s a szakértők idejük 90
százalékát a versenyen töltötték, s a szolgáltatásokkal is elégedettek voltak. A feladatok sem voltak túl
nehezek. Az első modul a göteborgi Fishmarket, vagyis Halpiac redukált változata volt csúcsívekkel, ferde tetővel. Filigrán, törékeny szerkezet volt, tehát nem nagyon lehetett tévedni. A második feladat egy
gyorsasági modul volt, világítótorony és irodaház komplexum sziluettje rámpával, csúcsdísszel. Semmi
extra. Ugyanakkor a versenyzőknek ki volt mérve az idejük.
A szakértő szerint Borsodi Ferenc tisztességesen helytállt. Feri tud pontosan és időre teljesíteni, de a
kettőt egyszerre még nem… – mondta. Megoldott minden lépést, ütemesen haladt, de az egy milliméteres tolerancia feladta a leckét. Igazi nagy kihívás volt.

Beke Barbara bronzérmes szépségápoló

Most elmegyek, de visszajövök!
Kocsi Margit
Beke Barbara az első magyar,
aki érmet szerzett a szépségápoló szakmában.
Nagyon örültem, és igencsak
meglepődtem, amikor a EuroSkills záróünnepségén a nevemen szólítottak – idézte fel a göteborgi eredményhirdetés varázslatos pillanatait. Eredetileg
az volt a vágya, hogy kiválósági
érmet szerezzen, 525 pontjával
ezt is elérte, de ma már a bronzérem a büszkesége.
EuroSkills versenyen szépségápoló szakmában 2014-ben indult
először magyar versenyző – emlékezett vissza Linhart Rita, Barbara szakértő felkészítője. – Akkor
egy ponttal maradtunk le a dobogóról. Ennek fényében kivételesen nagy öröm az idei eredmény
– értékelte tanítványa teljesítményét. Azóta megduplázódott
az indulók száma, a versenyfeladatok is nehezebbek lettek, és a
versenyzők felkészültségi szintje
is emelkedett – tette hozzá..
Barbara mindent megtett annak érdekében, hogy a legszínvonalasabban hajtsa végre a feladatokat. Soha nem hallottam
tőle, hogy nem tud valamit megcsinálni, vagy fáradt. Motivált,
szorgalmas, szakmaszerető kozmetikus, nem mellesleg vidám
természetű és pozitív gondolkodású ﬁatal, öröm volt vele dolgozni – jellemezte tanítványát.

érezte, hogy bármit meg
tud csinálni. Ebben az érzésében a korábbi versenytapasztalatai is erősítették.
Tisztában volt azzal, hogy
mire számíthat és sokkal
bátrabban kommunikált a
bíráló bizottság tagjaival.
Mint elmondta, pontosan
tudja, milyen sokat köszönhet Linhart Ritának, az őt
felkészítő szakértőnek. Hálás Balogh Lajosné körömápoló csapatának és a korábbi magyar versenyzőknek, akik szintén segítettek
neki. A szülei végig támogatták, talán ez jelentette
számára a legtöbbet.
Beke Barbarának a felkészülés két évet
A WorldSkills-es és a Euro„vett el” az életéből
Skills-es felkészülés kemény
munkája összesen két évet
„vett el” az életéből, de egy
– A szépségápolás valamennyi
területével szívesen foglalkozik, pillanatra sem sajnálja, tudja,
de főleg a sminkelés és a test- hogy megérte. Képessé vált arra,
masszázs moduloknál teljesített hogy kihozza magából a maximumot: ennek eredménye a bronzkiemelkedően.
Beke Barbara nagy utat tett meg érem. Szakmailag és emberileg
a bronzéremig. Eleinte smink- is rengeteget fejlődött, ráadásul
versenyeken vett részt, ott szeret- belerázódott a nemzetközi versete meg a versenyzést. Eredményei nyekbe: – Kár, hogy a tapasztalt
alapján kapta a felkérést, hogy ne- kozmetikusoknak kevés hasonló
vezzen be a hazai WorldSkills-es erőpróbát szerveznek itthon és
válogatóba, s tavaly a ﬁatal szak- külföldön! – jegyezte meg.
Hazatérve Göteborgból Beke
munkások világbajnokságán 16.
helyen végzett a szépségápolók Barbara csak pár napot pihent,
aztán visszatért régi munkaheküzdelmében.
Göteborgban aztán szinte min- lyére, az egyik sokcsillagos zaladen megváltozott. Már az első karosi szállodába. Úgy, ahogy két
versenynap reggelén nagy önbi- éve megígérte kollégáinak: „Most
zalommal látott munkához, úgy elmegyek, de visszajövök!”.

– Milyen feltételeknek kell
megfelelni ahhoz, hogy valaki
ápolási kategóriában indulhasson az európai versenyen?
– A válogató két fordulón keresztül zajlik. Az elődöntőn egy
írásbeli feladatlapot kell kitölteni a jelentkezőknek, mely 75 százalékban angol szaknyelvi feladatokból tevődik össze és 25
százalékban alapápolási tesztkérdésekből, valamint egy gyakorlati feladat megoldásából.
A döntőn pedig, amely a Szakma Sztár Fesztivál keretei között
zajlik, olyan gyakorlati szituációkat kell a versenyre jelentkezőknek megoldaniuk, amelyek
révén a szakmai kompetenciákon kívül arról is képet kaphatunk, hogyan reagálnak a váratlan helyzetekre.
– Hol készítik fel az ápoló
versenyzőket a EuroSkills-re?
– A versenyt hat hónapos intenzív felkészítési időszak előzi
meg, amely napi nyolc órás felkészítésből áll és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá a „Health And Social Care”
kategóriát támogató Egészségügyi Nyilvántartási Képzési Központ szponzorálta. Megkeressük
a szakma neves képviselőit, elismert szakembereit, akik a legújabb protokollok alapján segítik
a versenyzőt a felkészülésben.
Állandó partnerünk a budapesti Honvédkórház, jól felszerelt
Skill laboratóriumuk lehetőséget
teremt arra, hogy a versenyző
valósághű körülmények között
gyakorolja a megadott feladatokat. Az intenzív felkészítési időszakban csak a megmérettetés-

György Annamária: a feladatok
nagyon összetettek

re készül a versenyző, hiszen célunk, hogy a feladatokat készség
szinten tudja végrehajtani és ezt
nagyon sok gyakorlással lehet elérni.
– Mi a feladata egy szakértőnek egy ilyen versenyen?
– A felkészítés során és a versenyen is elég összetett a szakértői munka. A szabályok – köztük a munkavédelmi előírások
– ismertetésén túl folyamatos a
versenyző mentorálása, és ez a
munka a feladatok elvégzésével
sem fejeződik be. A verseny előtti napokon a szakértők véglegesítik a feladatokat, ellenőrzik a
helyszín berendezését a szükséges eszközök meglétét, működését; elvégzik a szükséges dokumentációt. Mivel az ápolási feladatok kivitelezésénél imitátorok vannak segítségünkre, az ő
felkészítésük is a szakértői tevékenység része. A versenynapokon a szakértők zsűriznek, és

Pányi Péter bronzérmes hegesztő

„Odatettem magam”
Áttörést ért el a ﬁatal hegesztők versenyén a bronzérem
megnyerésével Pányi Péter. Ebben a szakmában eddig
még senkinek nem sikerült arany, ezüst vagy bronz, illetve kiválósági érmet szerezni, sem a EuroSkills-en, sem a
WorldSkills-en.
K. M.

nyebbek, mint a két évvel ezelőtti EuroSkills-en, sőt, nehezebbnek bizonyultak. Az első
napon két feladatot is a bonyolult fej feletti hegesztési pozícióban kellet megoldani, s ezt Péter százszázalékos pontossággal
hajtotta végre. A verseny legemlékezetesebb mozzanata a nyomástartó edény nyomáspróbája
volt: ez is tökéletesre sikerült,
amiért ugyancsak maximális
pontszámot kapott.
Amikor a hegesztett szerkezet
kibírta a 69 bár nyomásterhelést, nagy kő esett le a szívemről, mert akkor már biztos voltam abban, hogy nagyon jó eredményt ér el – mondta.

Maximálisan odatettem magam a háromnapos küzdelemben és előtte a felkészülés alatt
is, s a kemény munka tényleg
meghozta az eredményt – mondta Pányi Péter még kicsit hitetlenkedő mosollyal az eredményhirdetés után.
A ﬁatal versenyző a Mátrai
Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.-nél sajátította el a szakmát, most is ott dolgozik, egyelőre gyakornokként. „Bízom
benne, hogy a minősítésemnél sokat nyom majd a latban
a bronzérem – jegyezte meg. A
vállalkozás, jogelődjével együtt,
éppen huszonöt esztendeje foglalkozik hegesztő szakmunkások képzésével. Ezt már ifjabb
Benus Ferenctől tudtuk meg,
aki a SkillsHungary hegesztési
szakértőjeként végigkísérte Pányi Péter útját a felkészüléstől
egészen a göteborgi dobogóig.
– Számítottak erre az eredményre? – kérdeztük.
Bár mindketten tudtuk, hogy
nehéz lesz, mert valamennyi ország rendkívül felkészült versenyzővel indult, de ez nem hozott bennünket zavarba. Péter
valóban mindent beleadott a
felkészülésbe, én titkon bíztam
a jó eredményben – válaszolta. A magyar szakértő szerint
a feladatok nem voltak köny- Pányi Péter még érettségizni szeretne

ez a mi szakmánkban igen speciális, hiszen szimultán két versenyző dolgozik egyszerre egy
területen. Összesen négy terület
van: kórházi-, járóbeteg-, bentlakásos, és otthonápolás, így a
zsűri fülhallgatón keresztül két
versenyzőt értékel egyszerre, az
érdeklődők pedig kihangosítón
keresztül követhetik a versenyt.
– A szakértő mennyire szólhat bele a feladatok vagy éppen az imitátorok kiválasztásába?
– Elektronikus úton előzetesen van lehetőség a feladatok
véleményezésére, véglegesítésük viszont a versenyhelyszínen
történik. Az imitátorok kiválasztását a rendező ország szakemberei végzik, felkészítésük is
szakértői segítséggel történik.
A fair versenyhez hozzátartozik,
hogy az imitátorok minden versenyzőnél ugyanúgy viselkednek, nem változtathatnak a szerepükön.
– Jelent-e valamilyen előnyt
a versenyen, ha valaki nem tanulóként, hanem már kórházi
vagy rendelőintézeti gyakorlattal vág neki?
– Nem gondolom, hogy a versenyre való bekerülés szempontjából előnyt jelent, ha már
végzett valaki, hiszen nagyon
összetettek a feladatok és a
szakmaiságon kívül az angol
nyelvi szakmai kommunikáció is ugyanolyan hangsúlyos.
Mindez független attól, hogy iskolába jár-e a versenyző, vagy
már végzett. A feladatok végrehajtása közben az imitátorokkal folyamatosan beszélgetniük
kell. Az értékelési szempontok
között is szerepelnek a kommunikációs elemek. Talán a versenyre való felkészülés során
lehet előny, ha valaki már végzett, hiszen rugalmasabban tudja a részvételét megoldani A cél
az, hogy minden versenyző
készségszinten tudja a feladatokat megoldani, és emögött nagy
munka van.

Előzetesen persze még kiválósági éremmel is beérték volna.
A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ebben a szakmában
a dobogós helyekért vívott harc
mindig igen szoros és rendszerint apró nüanszokon múlik a siker. Nem kivétel Göteborg sem:
a 15 versenyzőből legalább 10
közel azonos felkészültségi szinten volt, ilyenkor a legapróbb hibák is sokba kerülnek a végelszámolásnál. – Ezúttal a bronzéremmel elértük végre, hogy
magyar szakember is bekerült
a nemzetközi hegesztés elitjébe,
a bevont-elektródás kézi ívhegesztésben pedig a teljes európai mezőny fölé emelkedtünk –
vélekedett Benus Ferenc.
Pányi Péter kicsit zavarba jött
ennyi dicséret hallatán. Szerinte
sokaknak volt része a siker megszületésében. Elsőként a cég vezetőjét, idősebb Benus Ferencet említette, aki minden feltételt biztosított a magas színvonalú felkészüléshez. Aztán a ﬁát, aki szakértőjeként átlendítette a verseny kritikus szakaszain. Kiemelte szakoktatóját, Tóth
Györgyöt és a korábbi
EuroSkills-es magyar
versenyzőt, Szőke Pétert. Az ő tapasztalatuk, tudásuk és persze,
a szülei kitartó támogatása szintén nélkülözhetetlen volt a sikerhez.
Terveiről szólva Pányi Péter kapásból az
érettségit említette: Jó
lenne megszerezni, aztán jöhet, amit az élet
hoz. S hogy mégis mit
szeretne nagyon? Halkan még ezt is elárulta:
– Örömmel részt vennék a következő generáció versenyfelkészítésében.
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Balázs Dávid, mechatronika

Borsodi Ferenc kőműves

Kis dolgokon csúsztunk el…

Jobb eredményre számított

szinte végig fej-fej mellett, végül tíz pontos különbséggel a
nüanszok döntöttek. A magyar
csapat a hatodik helyen végzett, de a kiválósági éremhez ez
is elégnek bizonyult.
Ez az első csalódás után
azért megvigasztalt
bennünket – vallotta be Balázs Dávid.
– A második napi feladaton csúsztunk el,
ami számunkra teljesen ismeretlen állomás összeszerelése illetve az első napi munkaállomáshoz
való hangolása volt.
Az állomás több kisebb részegységből
állt, amit milliméter
pontosan kellett egymáshoz
beállítani.
A feladatot a rendszer
folyamatának
bonyolultsága is neBalázs Dávid hat hónapos intenzív felkészülésen hezítette. Összességében ez a versenyvett részt
feladat több szemtott teremben gyakorolhattunk, pontból is túl komplex volt, s
és a Festo Kft. biztosította szá- a rendelkezésre álló rövid idő
munkra a szükséges eszközöket miatt gyakorlatilag mindenkin
– avatott be az előzményekbe.
kifogott. Nagyon szerettünk
A verseny izgalmasan alakult, volna jobb helyezést elérni, léhat csapat küzdött egymással, nyegében kis dolgokon múlt…

Balázs Dávid, a magyar mechatronikai csapat tagja bár
örült annak, hogy a versenyen több mint 500 pontos teljesítményt értek el és kiválósági éremmel térhettek haza, valójában nem igazán elégedett: szerinte még jobban szerepelhettek volna. De élvezték a versenyt, jól érezték magukat a hangulatos, karácsony táján különösen gyönyörű Göteborgban.
Dalia László
Az utolsó nap még arra is
volt idő, hogy bejárják a várost
és ajándékokat vásároljanak a
szeretteiknek – mesélte a mechatronikai szakma versenyzője. A szervezéssel és a helyszínválasztással így meg volt elégedve, a versenynapokon pedig
kifejezetten élvezte, hogy tíz
percen belül eljutottak a standokhoz. Mint elmondta, alapos
felkészülés után érkeztek társával a versenyre, az egészséges versenydrukkot leszámítva
nem is nagyon izgultak.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával hat
hónapos intenzív felkészülésen
vehettünk részt. Az intenzív szakasz napi 8-10 órás elfoglaltságot jelentett, amit a versenyre
való felkészüléssel töltöttünk.
Igazán ideális körülmények között, Debrecenben, a helyi egyetem műszaki kara által biztosí-

Molnár Zsóﬁa bronzérmes virágkötő

A verseny más, mint a virágbolt
Molnár Zsóﬁa eredetileg azt gondolta, hogy végig fogja pityeregni a versenyt a folyamatos
stressz, a rendkívüli terhelés, az erős megfelelési és teljesítési vágy miatt. Ehelyett mi történt?
Bronzérmes lett. Saját bevallása szerint minden percét élvezte a versenynek, még ha voltak
is extrém helyzetek a három nap során. A szakértők mókás feladatokkal vagy egy-egy vicces,
felrázó mozgáskombinációval igyekeztek oldani
bennük a feszültséget a napi kezdés előtt.
K. M.
Beszélgetésünk során aztán
kiderült, hogy nem véletlenül
emlegette a pityergést. A versenyzés teljesen más, mint a virágüzlet. – Nem csak szakmailag kellett felkészülni erre a versenyre, hanem mentálisan is,
ráadásul én elég érzelmes lány
vagyok – kommentálta véleményét. Nem titkolta, hogy nehéz
verseny és hosszú felkészülés
van mögötte, ami nemcsak próbára tette, hanem fel is dobta.
Számára az utolsó feladat utolsó
tíz másodperce volt a legemlékezetesebb. A szakértők együtt
számoltak vissza, és a végén hatalmas tapsviharral zárták a versenyt. Saját szakértője, Boros
Attila akkor odament hozzá és
megölelte. Persze, hogy elsírtam
magam – mondta. Láttam, hogy
büszke rám, s bár akkor még
egyikük sem tudta a végeredményt, de éreztem, már azzal
sokat nyertem, hogy ennek az
egésznek a részese lehetettem.

A legörömtelibb
pillanat természetesen az eredményhirdetés volt. A virágkötőkkel kezdődött
a ceremónia.
Én voltam az első,
akit a dobogóra szólítottak, akkor szinte fel sem fogtam, Molnár Zsóﬁa minden részét élvezte a versenynek
hogy mi történik
velem. Ma már biztosan tudom, ként 13 országért volt felelős a
szép eredmény 13 ország leg- saját versenyzője mellett, ami
jobbjai közül a dobogó harma- néha nehézséget okozott, de
dik fokán állni – értékelte Mol- leküzdötték az akadályokat.
nár Zsóﬁa meghatottan a díjátNagyon elégedett vagyok Zsóadás pillanatait.
ﬁa teljesítményével, a legjobZsóﬁának
meggyőződése, ban a mennyasszonyi csokra és
hogy ami vele Göteborgban tör- a díszkoszorúja sikerült, de az
tént, az pozitív megerősítése an- utolsó feladattal, az asztaldíszínak, hogy jó szakmát választott téssel nyerte meg a bronzérmet
magának. Azt is elárulta, hogy – hangsúlyozta. Jól helyt állt a
beleszeretett a versenyzésbe, s rendkívül erős európai mezőnyfelnőtt versenyeken is élni fog a ben, remek helyezést ért el. Vélehetőséggel.
gül Boros Attila a saját terveit
Számunkra más volt ez a ver- is megosztotta velünk: eszerint
seny, mint a korábbiak – össze- folytatja a szakértői-főszakértői
gezte tapasztalatait Boros Atti- munkát. Január 2-án megkezdőla, aki végigkísérte EuroSkills- dik a következő versenyző felkées útján Zsóﬁát. Főszakértő- szítése a 2017-es WorldSkills-re.

Versenyző
Pontszám
Érem
Varga Tamás
503
Kiválósági érem
Liszi Roland
514
Kiválósági érem
Stadler Bence
529
Ezüstérem
Fata Dávid Vilmos
484
Szöllősi-Vágó Éva
537
Bronzérem
Pányi Péter
525
Bronzérem
Tóth Bence
544 Ezüstérem, A nemzet legjobbja
Vajgel Viktória
544 Ezüstérem, A nemzet legjobbja
Borsodi Ferenc
489
Balázs Dávid
519
Kiválósági érem
Zilahi Krisztián László
519
Kiválósági érem
Török Bettina
491
Ramocsai Barbara
496
Beke Barbara
525
Bronzérem
Heiter Szabolcs
478
Molnár Zsófia
522
Bronzérem

igen, s ez egyes versenyzőket
hátrányosan érintett. A kőműveseknél 13 nemzet versenyBorsodi Ferenc már rutinos zője indult, de csak két segéd
versenyző, részt vett a 2015-ös dolgozott a kezünk alá, mivilágbajnokságon, Sao Pauló- közben az ideális az lett volban is, így nagy meglepetések na, ha két versenyzőre jut egy.
Brazíliában ez így is volt. Gönem érték Göteborgban sem.
Nem kellett vakon repülni teborgban az is megtörténhe– fogalmazott, s elismerte, ez- tett, hogy verseny közben elúttal elegendő ideje volt felké- fogyott az anyag. Például amikor nem volt elég a tégla, egyszülni is a versenyre.
Számomra az volt talán a szerre öt versenyző is jelzett,
legmeglepőbb, hogy a brazil de csak ketten kaphattuk meg
szervezésnél jobbat vártam a pótlást, a többieknek vára svédektől, de ez nem jött niuk kellett. Az idő is nagyon
be. – Az anyagokkal nem volt ki volt számolva, ezért három
probléma, de a kiszolgálással versenyző be sem tudta fejezni a feladatokat.
Szerencsére a
magyar ﬁúnak
ez most sikerült. Az első feladat, a „három
csúcsívből öszszetartó
falazat”, amely eredetileg egy helyi
épület homlokzatát képezte,
olyan bonyolult
volt, hogy az első két nap rá is
ment.
Szerencsére
nem volt meglepetés, készültünk rá, hiszen
Borsodi Ferenc rutinos versenyzőnek számított
D. L.

előzetesen megadták, mire
számítsunk. A verseny szabályai szerint a versenyen minimum 30 százalékot változtathatnak az eredetileg megadott
modulon, s ezzel éltek is a rendezők. A csúcsíves szerkezet
elkészítése ránézésre nem tűnt
nehéznek, ám annyira ki volt
számítva, hogy elég lett volna egy kis hiba, s összedől…
A második feladatra már elég
volt egy nap, egy göteborgi
épület kicsinyített mása adta
fel a leckét, vagyis a gyorsasági modult. Itt már nem voltak
ívek, csak függőzések és két
szöget kellett beállítani.
A magyar versenyzőnek maradt egy kis hiányérzete, a falazás alapján jobb eredményre számított, szerette volna elérni az 500 pontos kiválósági
szintet, de most nem sikerült.
Ugyanakkor a verseny, hasonlóan a brazil világbajnoksághoz, örök élmény marad, s bár
nem sok szabadidejük volt, élvezték a göteborgi tartózkodás minden pillanatát. A verseny helyszíne és a hotel ideális volt, szinte összenőttek, így
nem kellett fél órát sem a közlekedésre szánni, mint Brazíliában. Gasztronómiában viszont a brazilok győztek, náluk nagy választék volt, öt-hat
fogásból lehetett választani,
ehhez képest a svédeknél sablonos volt a menü.
Borsodi Ferenc azért bizakodó: Minden esélyünk megvan arra, hogy 2018-ban, Budapesten túlszárnyaljuk mindkét
versenyt – hangsúlyozta.

Ezüstérmes informatikusok: Vajgel Viktória és Tóth Bence

EuroSkills 2016 – magyar eredménytábla
Szakma
Ápolás és gondozás
Bútorasztalos
Épületasztalos
Festő
Fodrász
Hegesztő
ICT csapat*
ICT csapat*
Kőműves
Mechatronika csapat
Mechatronika csapat
Pincér
Szakács
Szépségápoló
Villanyszerelő
Virágkötő

A kőműveseknél a nemzetközi versenyek történetében először sikerült a magyar résztvevőnek időben befejeznie a
versenyfeladatot. Borsodi Ferenc 13 induló közül tizedik
lett. Nem titkolta, hogy jobb szereplésre számított, hiszen
11 pont híján végül nem sikerült megszereznie a kiválósági érmet.

Szakértő
György Annamária
Fekete Zoltán
Babanecz Csaba
Csáki Csaba
Hajas László
Ifj. Benus Ferenc
Csőke János
Csőke János
Dr. Vidovszky István
Dr. Jánosi László
Dr. Jánosi László
Kozma Kálmán
Dr. Sándor Dénes
Linhart Rita
Kummer Zoltán
Boros Attila

*A nemzet legjobbja érmet mindig a résztvevő országok legjobbjai kapják. Idén Magyarországról az ICT csapat érdemelte
ki ezt az elismerést.
FORRÁS: SkillsHungary

Az informatikai problémákat
férﬁ és női szemmel vizsgálhatták
Az informatikusok nemcsak ezüstérmet nyertek, hanem „A nemzet legjobbjai” elismerést
is kiérdemelték Göteborgban. A két csapattag számára egyaránt meglepetés volt az
eredmény, nem is titkolták örömüket.
Kocsi Margit
Rendkívül nehéz és komplex volt a feladatsor: egy nagyvállalat informatikai hálózatát kellett kiépíteni három nap
alatt. Ráadásul minden korábbinál erősebbnek bizonyult
a mezőny, s nem csak a magyar csapat számára – kezdte teljesítményük értékelését
Csőke János szakértő, aki korábban maga is versenyzett, a
2012-es EuroSkills-en csapatban aranyérmet szerzett. Jelezte, hogy ezúttal nagyon kis
pontkülönbségek voltak az élmezőnyben szereplő csapatok
között. Ez arra utal, hogy egyre nagyobb kihívást jelent a
versenyeken való sikeres szereplés, mert annyira rohamosan és szerteágazóan fejlődik
az informatika, s mind több ország ﬁatal informatikusai naprakészek az új trendekből. Szerinte a magyar csapat fő erőssége az alapos felkészülés és a
jó csapatmunka volt, kritikus
helyzetekben ez segítette át
őket a nehézségeken.
A legrázósabb a harmadik
nap volt számunkra, több hibába is belefutottunk, de szerencsére gyorsan ki is jutottunk a hálójukból – idézte fel
a történeteket Tóth Bence.
Vajgel Viktória szerint azért
voltak képesek sokszor meglepően hamar felülemelkedni a
nehézségeken, mert jól tudtak
együttműködni és végig bíztak
egymásban. Visszatekintve a
versenyre a legfelemelőbbnek
a második napot tartják, mert
akkor úgy érezték, hogy szá-

mukra nem lehet más határ,
csak a csillagos
ég. A legkedvesebb pedig természetesen az
eredményhirdetés estéje volt.
A EuroSkillsnek, illetve a felkészülésnek köszönhetem, hogy
végérvényesen
megtaláltam azt Egyetemi tanulmányaikat akarják befejezni
a munkát, amit a ﬁatalok
szeretek csinálni, és remélem, más lányok is vezték meg a Magyar Kereskekövetik példámat – bizakodott delmi és Iparkamarát, a HTTP
Alapítványt,
szakértőjüket,
Viktória.
Ők ketten nem várt módon Csőke Jánost és a felkészülékerültek egy csapatba. Bence sükben sokat segítő Pető Roaddigi társa nem tudta vállalni landot, valamint Varga Pétert.
Terveik közül mindketten az
a EuroSkills nemzetközi döntőjére való felkészülést, helyé- egyetemi tanulmányaik befejere gyorsan kellett keresni egy zését sorolták az első helyre.
megfelelő kvalitásokkal ren- Viktória a Szegedi Tudománydelkező versenyzőt. Viktória a egyetemen elsőéves mérnökWorldSkills 2017 nemzeti vá- informatikus szakon. Elmondlogató versenyén indult, ahol ta, hogy két éve a Békéscsamásodik lett, ezért esett rá a bai Szakképző Centrum Treválasztás. Az első napon Gö- fort Ágoston Szakképző Iskoteborgban mindenki csodál- lájában kezdte az ismerkedést
kozott, hogy ezúttal lánytag- az informatikus szakmával,
ja is van a mindig respektált előbb CAD-CAM, majd rendmagyar csapatnak, ilyen eddig szergazda szakon. Bence az
még nem volt. Ez valami csel? Óbudai Egyetemen harmad– kérdezték többen is. Diplo- éves, ugyancsak mérnök-inmatikusan kikerülték ezeket formatikus szakon. Bevallotta,
a megjegyzéseket, csak dol- hogy már évekkel ezelőtt elgoztak csendesen. Beszélgeté- határozta: egyszer majd indul
sünk során Bence azért halkan a EuroSkills versenyen. Ez az
megállapította: olykor kifeje- álma most teljesült. Tanulmázetten jól jött, hogy egyszerre nyai befejezése után ő is, akárvizsgálták a problémákat női csak Viktória, jó munkahelyet
és férﬁ szemmel. A kérdésre, szeretne találni.
Ez az álmuk még beteljesühogy kinek köszönhetik a legtöbbet, szinte egyszerre ne- lésre vár.

VERSENYZŐK – SZAKÉRTŐK
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Stadler Bence ezüstérmes épületasztalos

Török Bettina pincér – Kozma Kálmán szakértő

„A dobogón már sok érzelem
tör fel az emberből”

Nem volt minden körülmény
ideális a versenyzéshez

Kocsi Margit
Stadler Bence épületasztalos
igazából a harmadik napon érezte úgy, hogy ott lehet a legjobbak között.
A felkészülés során rengeteget gyakoroltam a feladatot, de
mind közül a versenyen sikerült
a legjobban teljesítenem és ezzel ezüstérmes lettem – összegezte a dobogóig vezető út tapasztalatait. Azt, hogy mennyire
közel volt a csúcshoz, az mutatja, hogy az első helyezettől csupán minimális pontkülönbség
választotta el.
A háromnapos verseny során
alapvetően jól éreztem magam,
de végig komoly koncentrációt,
odaﬁgyelést és sok munkát igényelt a részvétel. A legnagyszerűbb pillanat a verseny lefújása,
a „megcsináltam!” érzése, majd
az eredményhirdetés volt, ilyenkor sok érzelem tör fel az emberből – mondta.
Már sorolta is, hogy ki mindenki segítette a felkészülésben.
Először a szülei és a szponzorai – FESTOOL Magyarország,
H-Didakt Kft., Budapesti Komplex Szakképzési Centrum és jelenlegi iskolája, a Kaesz Gyula
Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola – támogatását említette, majd utalt a régi iskolájában, a Székesfehérvári SZC
Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában szerzett előzetes tudására. Szerinte a legtöbbet a mostani iskolája, az ottani tanárok,

mérték össze tudásukat, Göteborgban már
csak egyéni versenyben lehetett indulni,
bútorasztalos és épületasztalos szakmában.
Babanecz Csaba azt is
elmondta, hogy a szabályokban szintén történtek változások, nőtt
a résztvevők száma,
és a mezőny is erősebb lett. Stadler Bence maximális teljesítményt nyújtott a versenyen, kiemelkedő akaratereje, motiváltsága
elismerésre méltó, az
ezüstérem is bizonyítja munkájának magas
Stadler Bencének a legnagyszerűbb pillanat
színvonalát. A szakértő
az eredményhirdetés volt
ugyanakkor megjegyezte, hogy néhány részfeloktatók, továbbá a szakértője, adat minőségén – így például a
Babanecz Csaba és felkészítője, szerkezeti kötések kialakításán
Fekete Zoltán tették ezért a ma- és a felület kidolgozáson – még
javítani kell. Ezzel gyakorlatilag
gyar asztalos sikerért.
Kérdésünkre, hogy versenyez- már ő is utalt a következő verne-e ismét, gyorsan és egyértel- senyre, a 2017-es WorldSkills-re.
műen válaszolt: – Hát persze,
Az épületasztalos szakma az
szívesen belevágnék újra, mert elmúlt években kiváló erednagyon jó csapatban dolgozhat- ményeket ért el a EuroSkills
tam! S tényleg nem beszélt a le- és WorldSkills versenyeken –
vegőbe: ott akar lenni a 2017-es hangsúlyozta Babanecz Csaba.
WorldSkills versenyen. – Ha ez – Folytatni szeretnék ezt a hasikerül, akkor a következő hóna- gyományt a jövőben is: 2017pokat ismét felkészüléssel – ke- ben Abu Dhabiban és 2018-ban
mény munkával – töltöm, és ez Budapesten – tette hozzá –, ahol
nagyon jó lesz. A verseny után szintén főszakértőként fog dolpedig faipari mérnöknek szeret- gozni, akkor már azért, hogy Manék tanulni – részletezte terveit. gyarország a legjobb EuroSkills
Jelentős változások voltak az versenyt rendezze meg, és a maidén: a korábbi EuroSkills ver- gyarok természetesen a legjobb
senyeken háromfős csapatok eredményt érjék el.

Varga Tamás ápoló

A verseny megerősítette: jó úton jár
Bár Varga Tamás ápolás és gondozás szakmában Kiválósági érmet szerzett Göteborgban, mégsem elégedett maradéktalanul az eredménnyel.
Úgy érzi, apróságokon múlt a dobogós helyezés.
Tervei szerint folytatja a munkáját a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház sürgősségi osztályán, később pedig főiskolán akarja tovább képezni magát a szakmában.
L. L.
Varga Tamás egyike azon ritka ﬁataloknak, akik egy ﬁx állással és – legalábbis a közvélekedés szerint – jó jövedelemmel
kecsegetető pályát hagytak el az
ápolói-gondozói jövőért. Közgazdasági szakközépiskolában, gazdasági informatikusként végzett,
de úgy érezte, nem ez a hivatása,
nincs a helyén. Mivel mindig is
érdekelte az egészségügy, és szeret embereken segíteni, elvégzett egy OKJ-s ápolói képzést, és
a döntését azóta sem bánta meg.
Már a tanfolyam idején is sikerélményeket szerzett, hiszen mindenhol, ahol a gyakorlati képzés
során megfordult, állást ajánlottak neki, a betegekkel pedig
azonnal megtalálta a hangot.
A göteborgi verseny csak megerősítette abban, hogy jó úton
jár. Tizenkét feladatot kellett teljesítenie. Ebből kilenc szituációs

gyakorlat volt, imitátorokkal. Ilyenkor az ápolók kapnak egy kis leírást,
hogy az adott betegnek mi a baja, valamint néhány plusz
információt, és ennek
megfelelően
kell ellátni őket. A
többi úgynevezett
dokumentációs fel- Varga Tamás diplomás ápoló lesz
adat volt, napi három-három beteggel, és különbö- nyen ugyanis nem lehet kétszer
zően berendezett helyszínekkel, részt venni. Ami pedig a tapaszami lehetett kórház, vagy akár a talatokat illeti, a betegeket alabeteg saját otthona. 45 perc alatt kító imitátorokkal akadt némi
kellett kifaggatnia őket a problé- gondja. Mint mondja, nyelvi akamáikról és megszervezni, hogy dály nem volt, inkább az a tanulmilyen ellátást kapjon az adott ság, hogy kicsit hamarabb kell elkezdeni velük foglalkozni, hogy
helyszínen.
Tamásnak a verseny minden pontosan tudják, mit kell eljátszempontból nagy élményt je- szaniuk. Talán ezen is múlt, hogy
lentett, és csak azt sajnálja, hogy nem ért el jobb helyezést, de nem
az ott szerzett tapasztalatait egy szegte a kedvét. Marad a pályán,
másik EuroSkills-en már nem és azt tervezi, hogy főiskolai végtudja hasznosítani. Ilyen verse- zettséggel diplomás ápoló lesz.

Bor- és párlatfelismerés, fantáziakoktél-készítés, lazactatárbekeverés a vendég asztalánál, hússzeletelés, gyümölcsfaragás – néhány a feladatok közül, amelyeket Török Bettinának pincér versenyzőként teljesítenie kellett a EuroSkillsen. E szakmában évek óta nem volt magyar résztvevője a
megmérettetésnek.
zott gondot, hogy kezdetben
nem tudtam franciául. Viszont
a kollégák nem fogadtak be,
– Jól tudom, hogy nem a folyamatosan éreztették, hogy
vendéglátásban, hanem a kívülálló vagyok. Amikor habanki szektorban dolgozik? zajöttem, akkor viszont az alacsony ﬁzetésekkel, illetve a fe– kérdeztük a versenyzőt.
– Valóban, de ennek azért van ketemunkával szembesültem,
némi előzménye. A Gundel Ká- és nem igazán tetszett. Így
roly Vendéglátóipari Szakisko- most más területen dolgozom.
– Hogyan került ki a verlában érettségiztem, majd utána a választható három szakma senyre?
közül elvégeztem a hozzám leg– A régi iskolám igazgatóközelebb állót, a pincér szakot. ja szólt, hogy szeretné, ha jeAz iskolánknak kapcsolata volt lentkeznék. A vendéglátó szakegy észak-franciaországi isko- mát egyébként nem akarom
lával, úgyhogy egy évre kimen- elhagyni. Szeretnék megszetem, és ott folytattam a tanul- rezni egy OKJ-s rendezvénymányaimat. Közben dolgoztam, szervezői képesítést és abban
de nagyon sok negatív tapasz- az irányban elhelyezkedni. Kétalatot szereztem.
sőbb pedig akár egy saját ven– A vendégekkel kapcso- déglátó egység létrehozása is
szóba jöhet, de ehhez még túl
latban?
– Nem, ők általában türelme- ﬁatal vagyok.
sek voltak, még az sem okoKozma Kálmán, a Gundel
Ház
igazgatója
szakértőként segítette a versenyzőt.
Így értékelte a versenyt:
– Bettina a 12. helyet szerezte meg,
és csak néhány
pont hiányzott a Kiválósági érem megszerzéséhez. Ez jó
eredmény, különösen annak ﬁgyelembe vételével, hogy
a felkészítés – különböző okok miatt – kevés, mindössze három hónapos volt.
Mint Kozma Kálmántól megtudtuk,
Török Bettina még rendezvényszervezői
Bettina a Gundel
képesítést is szeretne
Losonczi Lívia
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étteremben készült fel a versenyre. Részben a különteremben, ahol gyakorolhatta egyebek közt a terítést, a vörösbor
kitöltését, vagy a pezsgőbontást. Voltak olyan feladatok is,
amelyeknél a Gundel vendégei
előtt dolgozott, húst és sajtot
szeletelt, gyümölcsöt faragott
és közben magyarázott. Ebben a szakmában nagyon fontos a jó kommunikáció. Bettinának ez nagy erőssége, részben a személyisége, részben a
jó angoltudása miatt – jegyezte
meg a szakértő. Hátrányt jelentett viszont, hogy egy éve nem a
szakmában dolgozik, hiányzott
a napi rutin.
Kozma Kálmán nem titkolta,
hogy negatív benyomásokat is
szerzett a versenyen.
– Nem voltak ideálisak a körülmények, nemcsak a versenyzők, hanem a zsűri számára is nagyon leterhelő a három
nap, a hajnaltól késő estig tartó
munka. „Forgószínpad” szerűen sokkal jobban meg lehetne
oldani, a budapesti versenyen
ezt majd így csináljuk – tette
hozzá. – Nem volt tökéletes az
eszközellátás, nem voltak egyformák például a szalvéták, a
bor dekantáláshoz nem voltak kosarak. Olyat is tapasztalt, hogy a szakértők számára
a versenyző nemzetisége fontosabb volt, mint a tudása. A
zsűritagok között akadt, akinek nyelvi nehézségei voltak,
és mindezt a végeredmény is
tükrözte.
Amikor hazajöttem, akkor
úgy éreztem, hogy nem kívánok többé részt venni a versenyben. Azóta jobban átgondoltam a dolgot, és most azt
mondom, szívesen segítek továbbra is. Így hamarosan az
Abu Dhabiban rendezendő világversenyről tárgyalunk a
Gundel Károly Szakiskola vezetőjével.

Ramocsai Barbara szakács – Sándor Dénes szakértő

A versennyel igen,
az eredménnyel nem elégedett
Angliai bébiszitterkedése alatt szerette meg a
főzést Ramocsai Barbara, aki szakács kategóriában képviselte hazánkat a versenyen. A
londoni piacon talált óriási kínálat ösztönözte
arra, hogy kísérletezgetni kezdjen a konyhában. Onnan az út egyenesen a Gundel Károly
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző
Iskolába vezetett.
– ll–
A felkészülésben nagyon
sokat segített, hogy ugyanazokkal a feltételekkel dolgozott, mint a versenyen: mérték a részfeladatok idejét, hiszen a késésért pontlevonás
jár, ugyanakkora munkahelyen kellett elvégeznie a feladatokat, mint a EuroSkillsen. Mindezt olyan színvonalas helyeken gyakorolhatta,
mint az Olimpia és az Alabárdos étterem, vagy Korponai
Péter cukrászata. Az alapozó
felkészítésen megtanulta a különböző halak bontását, ﬁlézését, a tenger gyümölcseinek
feldolgozását. Barbara szerint
mindazt, amit így néhány hónap alatt elsajátított a szakmából, egy konyhán csak több év
alatt tanulhatta volna meg. A
verseny megerősítette abban,
hogy ezen a pályán maradjon.
Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetemen folytatja tanulmányait, szeretné megismerni
az éttermek gazdasági működését is.

A Göteborgban
végzett munkájával igen, az elért eredménnyel
azonban nem teljesen elégedett,
mert – mint mondja – nem tükrözi a
valóságot. A versenyen a szakács
kategória volt a
l e g n é p s z e r ű b b , Ramocsai Barbara a Budapesti Gazdasági
21 ország ﬁataljai Egyetemen folytatja tanulmányait
vettek részt rajta. Barbara ebben az igen erős tok, ahol jól látható, hogy mi
mezőnyben mindössze négy történik: az egyiknél a magyar
ponttal maradt le a Kiválósági versenyző egyszerre végezte
érem elnyerésétől, de úgy ér- ugyanazt a munkát, mint egy
zi, nem volt teljesen objektív a belga ﬁú, aki láthatóan kevésbé
döntés. A kapott szabályzatot tökéletesen dolgozott, néhány
például alig tartotta be vala- dolgot el is égetett, mégis jobb
ki, még a zsűritagok közül sem eredménnyel végzett, mint Barmindenki.
bara. Ez egy kicsit olyan, mint
Ez volt a benyomása Sándor az Eurovíziós Dalfesztivál, a
Dénesnek, a Budapesti Gazda- különböző nyelvterületeknek
sági Egyetem docensének is. A megvannak a lobbijai – mondta
szakács szakmában igen magas el Sándor Dénes. Egyébként az
a szubjektív értékelés aránya, egyetemi docenst már felkéregy kóstolásnál például sokat ték, hogy vezető szakértőként
számít, hogyan értékel a zsű- a 2018-as budapesti EuroSkills
ritag – hangsúlyozza a szakér- előkészítésében vállaljon szető. Vannak persze olyan felada- repet.

8

SZPONZOROK

2017. FEBRUÁR
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Legrand Zrt.

A versennyel elégedett szponzor Szimbolikus ajtónyitás Budapest felé
A Legrand Zrt. évek óta támogatja a legjobb magyar villanyszerelők felkészülését és indulását a nemzetközi szakmai versenyeken. A villamosipari cég a szentesi gyárában
előállított termékekből évente 17 milliárd forintos értékű
exportot, az anyacég termékeiből pedig öt milliárd forint
értékű forgalmat bonyolít le. Károlyi László vezérigazgató is részt vett a göteborgi EuroSkills versenyen, ahol az
MKIK képviselőivel arról tárgyalt, hogy a 2018-as budapesti versenyen a Legrand Zrt. már nemcsak a villanyszerelők versenyét támogatná, hanem főszponzorrá lép elő.
Dalia László
– Ez volt az első EuroSkills,
amelyen részt vett, milyenek
voltak az első benyomásai?
– Amióta támogatjuk a versenyeket, a kollégáim intenzív
résztvevői a szakmai felkészülésnek, amit a munkájuk mellett
vállalnak. Az idén én is velük tartottam, mert a budapesti verseny
miatt látnom kellett, hogy milyen
feladatok várnak ránk. Engem
meggyőztek a rendezők. Kiváló
hangulat volt a csarnokban és az
különösen tetszett, hogy a részvétel fontosságát hangsúlyozták.
Nem csak egy jó villanyszerelőre vagy bádogosra van szükség,
hanem sokra. A verseny természetes dolog, a megmérettetés az
életünk része. Egyébként több
szakmában, így a bádogosoknál
vagy a hidegburkolóknál is mesterműveket láttam. A nyitó- és
záróünnepség is felemelő volt.
Látni, ahogy egy-egy ország csapata együtt van, és a különböző
országok szakmai közösségei is,
vagyis mi európaiak összetartozunk. Számomra meglepő volt,
hogy sem a csehek, szlovákok,
románok, bolgárok nem voltak
jelen, ugyanakkor az osztrákok
vagy éppen a lettek népes csapattal képviseltették magukat.
– A villamosipari kategóriában milyen mezőny gyűlt
össsze?
– Nagyon erős volt a verseny,
ezt a feladatokból is érzékeltük.
A megoldáshoz már kevés volt a

Károlyi László szerint a Legrand Zrt.
előlép főszponzorrá

hagyományos villanyszerelésben
való jártasság, hogy kihúzom a
vezetéket és aztán összekötöm
mechanikus eszközökkel stb. A
hangsúly egyre inkább a programozáson van. Aki az alapokat
sem tudja eléggé, az lemarad, hiszen maga az új technológia is
gyorsan változik.
– Úgy tűnik, hogy ez az egyik
szakma, s különösen az automatizálási ága, ahol jobban
lemaradtunk, mint más szakmáknál.
– Kétségtelen hogy a negyedik
ipari forradalom meglehetősen
gyorsan lejátszódott, vagyis a számítástechnika, a mobiltelefon, az
internet és az intelligens megoldások nem sok időt hagytak a régi
szakmáknak az alkalmazkodásra.

A villamosiparban az intelligens
megoldások, a tárgyak hálózatba
rendezése egy kicsit később lépett be, de aztán felgyorsult a folyamat, amit az oktatás jelenleg
képtelen követni. Persze, egy villanyszerelőnek ma is ki kell vésnie a falat, behúzni a vezetéket,
de ebből már nem lehet megélni. Az új házaknál, a lakásépítésnél a világítás, fűtés és a redőnyök automatizálása természetes
lesz. Ezek ugyanis már nem drága
megoldások, sőt egy intelligens
termosztát az árát is visszahozza,
spórolni lehet vele, és egy mobilról tetszés szerint irányítható.
– A Legrand Zrt. hogyan
tud bekapcsolódni az oktatásfejlesztésbe?
– A szaktanárokat már 21 alkalommal láttuk vendégül kétnapos
konferencián, ahol a legújabb
termékeinket és rendszereinket
is bemutattuk. Négy városban,
Győrben, Egerben, Debrecenben
és Pécsett oktató centrumot építettünk ki, és fogadjuk a diákokat is. Öt éve már, hogy minden
évben internetes versenyt hirdetünk, ahol a legjobb eredményt
elérő diákok teljesítményét beszámítják a szakvizsgájukba. Az
iskolák felújításába is bekapcsolódtunk, speciális kedvezményeket biztosítunk. A mi célunk
egyezik a kamaráéval, azaz kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
minél igényesebb szakmunkások
kerüljenek ki az iskolából, akik
később is továbbképzik magukat
és megtanulják a legújabb technológiákat.
– Hogyan készülnek a 2018as budapesti EuroSkills versenyre?
– Tárgyalunk a kamarával,
mert túl azon, hogy továbbra
is támogatjuk a villanyszerelők
versenyét, felmerült, hogy csatlakozzunk a főtámogatói körhöz.
Ám ehhez több feltételre is szükség van, többek között, hogy jól
zárjuk majd a 2017-es évet.

A göteborgi verseny lebonyolítása hibátlan volt, de a festő szakmában a budapesti EuroSkills-en szükség lesz bizonyos módosításokra. Horváth József, a PPG Trilak Kft.
Festőakadémiájának vezetője úgy látja, hogy a ﬁatalok
felkészítésén is változtatni kell, hogy jobb eredmények szülessenek.
– ll –
– Volt-e valamilyen eltérés
Göteborgban a korábbi versenyekhez képest?
– Nagyon tetszett, hogy a szállás, a versenyzők és a felkészítők egy helyen voltak, ez nagyon
megkönnyítette reggel a munkába állást, a versenyek után pedig
a pihenést. Maga a helyszín is kifejezetten versenybarát volt.
– Tapasztalt-e
olyasmit,
amit a budapesti EuroSkillsen másképp csinálna?
– 2018-ra készülve azt látjuk,
hogy a versenyzőknek nagyobb
területet kell majd biztosítani.
Egyébként a verseny előkészítése és lebonyolítása hibátlan volt.
– A felkészülés során a ﬁatalok ugyanolyan anyagokkal dolgoznak, mint a versenyen?
– Nagyjából egyformák az
anyagok a nagy gyártóknál, tehát ha valahol más anyaggal
kell dolgozni, nem okoz gondot.
Nyilván valamivel nehezebb az

anyagok kiismerése, ha a versenyző az adott helyszínen találkozik velük először. Felmerült
az a lehetőség, hogy a jövőben
egységes legyen az anyaghasználat, de még nincs döntés ebben a kérdésben. Úgyhogy mindig az adott ország anyagaival
kell dolgozni. Budapesten a mi
termékeinkkel kell majd festeni.
– Volt-e különleges feladat
a versenyen?
– Öt modult kell elvégezni az
összesen 18 órányi versenyidő
alatt, ez viszonylag feszített időbeosztást igényelt. A feladatok
között tapétafelrakás, mázolás,
milliméter pontosságú szerkesztés, nagyítás, sablon felhelyezés,
színkeverés is szerepel. Ezen kívül volt egy szabadon választott
feladat, amit nekünk kellett kitalálni. Ezeknek az alkotásoknak
mindig szólniuk kell valamiről.
A mi versenyzőnk egy antikolt
ajtót festett fel, ami úgy nézett
ki, mintha ott egy nyílászáró lenne: ez most azt szimbolizálta,
hogy ez egy átjáró a budapesti
EuroSkills-re.

Laczik Szabolcs, Tooltechnik System Kft.

Az eredmények mögött komoly
csapatmunka áll

– losonczi –

Újból versenyképesnek bizonyult
a magyar informatikai tudás
Nagyon elégedett a magyar versenyzők teljesítményével
Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki
szponzorként, szakértőként és technikai megﬁgyelőként volt
jelen a göteborgi versenyen. Ez utóbbi minőségében azokat
az információkat gyűjtötte össze, ami az informatikai szakmában fontos lehet a 2018-as budapesti EuroSkills eredményes megrendezéséhez.
Losonczi Lívia
Versenyzőink csak egy hajszállal maradtak le a dobogó legfelső fokáról. Egy versenyben
mindig benne van, hogy a nagyon jól felkészült résztvevők
között minimális különbségek
döntenek. Most a franciák egy
kicsit jobbak voltak, de ebben az
erős mezőnyben így is elégedettek vagyunk – mondja a kuratóriumi elnök. A tavalyi világ- és a
mostani európai versenyen elért
ezüstérmek egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar ﬁatalok
nemzetközi összehasonlításban
is versenyképes tudással rendelkeznek informatikai rendszerüzemeltetés terén. Azt látjuk,
hogy az út, amit kialakítottunk,
és az a felkészülési mód, amit

követünk, eredményes, alapvetően nem kell és nem is akarunk változtatni – hangsúlyozza
a szakember.
Sisák Zoltán Göteborgban
egyébként nemcsak szponzorként és szakértőként, hanem
egy speciális szerepben, technikai megﬁgyelőként is jelen volt.
A 2018-as budapesti EuroSkills
verseny kapcsán kellett megnéznie, hogy miként alakították
ki a versenyterületet, melyek
voltak a technikai előkészítés,
majd a lebonyolítás lépései. Ebből a szempontból megpróbált
minden információt összegyűjteni. A tapasztalatok feldolgozása folyamatban van, igyekeznek
az eddigi versenyeken látott legjobb gyakorlatot, az úgynevezett
„best practice”-t ötleteikkel továbbfejleszteni, és a lehető leg-

– Mennyire elégedett az elért eredménnyel?
– A magyar versenyzők évről-évre jobban szerepelnek,
látszik, hogy több szakmában
már beépítették a nemzetközi
versenyek tapasztalatait a felkészítésbe. A festő szakmában
nem voltunk olyan eredményesek, mint szerettem volna, úgyhogy mi is változtatni akarunk
a felkészítésen, a stratégián,
hogy a jövőben jobb helyezést
érjünk el.

A PPG Trilak 2008 óta a Szakma Kiváló Tanulója Országos verseny főszponzora. 2011 óta szakmai szponzorként részt vesz a WorldSkills és a EuroSkills festő-dekoratőr versenyszámban a hazai válogató versenyek szervezésében, lebonyolításában, és a kiválasztott versenyzők felkészítésében. A cégnél 2011 óta
működő Festőakadémia hónapokon át professzionális körülmények között készíti fel az országos nyertest a külföldi versenyre.
A cég jelenleg 10-12 képző intézménnyel tart fenn szoros kapcsolatot. Felismerték, hogy manapság nem
népszerűek az építőipari szakmák, így mindent megtesznek a fiatalok megnyeréséért.
(dl)

Az asztalos szakmában az eredmények javulása elsősorban a csapatmunkának köszönhető – hangsúlyozta
Laczik Szabolcs, a Tooltechnik System Kft. értékesítési
vezetője. A cég évek óta szponzorálja a versenyt és a felkészülést. Fő proﬁljuk az asztalosipari gépek gyártása,
termékeik a szakma csúcsát jelentik.

Sisák Zoltán, a HTTP Alapítvány kuratóriumi elnöke

Horváth József változtatni akar
a felkészítésben

Laczik Szabolcs szerint a fejlődés elsősorban mégsem ennek
az eredménye, hiszen a felszerelések a kezdetektől rendelkezésre álltak. A csapat erőssége,
hogy évek óta együtt dolgoznak
a szponzorok, felkészítők és a
szakértők.
– A csapat állandó, de változik-e a felkészítés folyamata?
– Folyamatosan fejlődünk a tapasztalatok alapján, ezeket beépítjük a felkészítésbe, és ez is
meglátszik a sikereken. Álljuk a
versenyt akármelyik nemzettel,
világszínvonalú felszerelést biztosítunk a versenyzőknek, de hangsúlyozom, hogy a javulás az öszszeszokott csapatmunkának köszönhető. Sehol nem alakult ki
olyan szoros együttműködés a

Festool és a felkészítők, szakértők között, mint Magyarországon.
– A helyszínen adják a gépeket, amelyeken a ﬁatalok
egy-egy nemzetközi versenyen dolgoznak?
– Két csoport van. A gépek egy
részét a versenyző ország, illetve
a szakma hazai szponzora adja,
a nagyobb, telepített gépeket viszont a versenyt szervező ország
biztosítja. Ebben lehetnek eltérések, attól függően, hogy egyegy ország mennyit invesztál,
sikerül-e jó szponzort találni, illetve mennyire elkötelezett a helyi támogató. Ebben vannak különbségek.
– Az asztalos szakma igen
anyag- és eszközigényes. Hogyan osztják meg a terheket a másik szponzorral, a
H-Didakt Kft.-vel?
– A gépeket mi adjuk, azok

a mi gyártmányaink. Az összes
egyéb tényleges kiadást, például anyagok, utazás, étkezés, vagy
olyan kéziszerszámok megvásárlásának költségeit, amelyek nem
a mi termékeink, közösen fedezzük. Ezen kívül a H-Didakt Kft.
rengeteg szervezési feladatot vállalt, amivel így nekünk egyáltalán nem kell foglalkoznunk. Teljesen egyenértékű és egyenrangú
munkát teszünk bele a versenyzők támogatásába.
– Úgy tudom, nem csak felszereléssel támogatják az asztalos szakképzést. Továbbra
is tartanak vezetőknek képzéseket és gyakorlati oktatást?
– Természetesen. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy részt
vegyünk a szakképzés fejlesztésében, és segítsük az utánpótlást. Egyrészt minden felkérésnek eleget teszünk, másrészt magunk is keressük az együttműködést több iskolával, és most
már nemcsak Magyarországon,
hanem Romániában is, a Kolozsvári Református Kollégiummal,
ahol a magyar állam segített beindítani a szakképzést.

Sisák Zoltán: a versenyzők
felkészítését az alapítvány
továbbra is támogatni kívánja

jobban előkészíteni a budapesti versenyterületet. Egy újabb
szakmával, a webfejlesztővel
szeretnék bővíteni az informatikai szakmák körét. A versenyzők felkészítését – az eddigi gyakorlathoz hasonlóan – az alapítvány támogatni kívánja.
Laczik Szabolcs, a Tooltechnik System Kft. értékesítési vezetője a kép bal oldalán

