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Parragh László a WorldSkills tanulságairól, az ágazati készségtanácsokról és a 2018-as budapesti EuroSkills-ről

Legyünk büszkék a sikeres magyar ﬁatalokra
A felsőoktatás és a szakképzés közötti merev határokat le kell bontani, egyre több az olyan szakma, ahol a
digitális tudás már beépül a munkába. A magyar versenyzők kiválóan teljesítettek a jövő iparágait megtestesítő szakmákban a ﬁatal szakmunkások világbajnokságán – foglalta össze Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, az idei
WorldSkills legfontosabb tapasztalatait, tanulságait.

Parragh László, az MKIK elnöke

Kocsi Margit
Büszkék lehetünk arra, hogy
a bronzérmet nyert magyar
versenyzőnk az informatikai
rendszerüzemeltető szakmában a világ harmadik legjobb
ﬁatal szakembere. S arra is,
hogy a modernizációban fontos szakmákban, s egyértelműen ide sorolható az informatika
és a mechatronika, a magyar ﬁatalok a nemzetközi élvonal-

hoz tartoznak– hangsúlyozta
Parragh László, az MKIK elnöke. Kiemelte, hogy a magyar
versenyzők ugyanakkor a hagyományos szakmákban is kiválóan teljesítettek, tehát öszszességében is elégedettek lehetünk a magyar csapat eredményeivel: versenyzőink az informatikai bronzérem mellett
kilenc kiválósági érmet hoztak
haza Abu Dhabiból, az eddigi
legnagyobb és legkeményebb
WorldSkills-ről. A ﬁatal szakmunkások világversenye is bizonyította, hogy érdemes szakmát tanulni, a magyar ﬁatal
szakemberek tudása megállja
a próbát a világszintű megmérettetésen. A lényeg természetesen az, hogy jó szakmával a
kezükben megélhetést, biztos
jövőt teremtenek maguknak.
A WorldSkills idei versenye
azt is jól megmutatta, hogy hol
tart a világ és ehhez képest hol
helyezkedik el a magyar szaktudás – folytatta az értékelést
az MKIK elnöke. A világgazdasághoz hasonlóan a súlypontok a szakképzésben is átrendeződnek. Kína, Dél-Korea, Japán, Oroszország megértette a
szakképzés jelentőségét, azt,

A magyar csapat bevonulása a WorldSkills megnyitóján Abu Dhabiban

hogy egy társadalmat nem lehet termelő munka nélkül felépíteni. Ezek az országok elképesztő sebességgel bővítik
a legmodernebb tudást adó
szakoktatásukat. Ugyanakkor
Európa egyre inkább veszít jelentőségéből és ez a lemaradás
napról napra növekszik.
Az idei WorldSkills tapasztalatait, tanulságait magyar
szempontból elemezve Parragh
László ismét felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy le kell bontani a felsőoktatás és a szakképzés közötti merev határokat. A
szakmák idei világversenyén
már egyértelműen látszott,
hogy mind több területen – pél-

Pölöskei Gáborné, az NGM helyettes államtitkára

dául a mechatronikában, a villanyszerelésben vagy a gázszerelésben – olyan alkalmazásokat és eszközöket használnak,
amelyek már jóval magasabb
szintű tudást igényelnek, mint
amit a középfokú végzettség
nyújt. Így fogalmazott: – A magyar gazdaság a munka-intenzív szintről már átlépett a technológia-intenzív
fokozatba,
ezt követi majd a tudás-intenzív gazdasággá válás. Már csak
ezért is érdemes odaﬁgyelni a
WorldSkills nyilvánvaló jelzéseire – érvelt az MKIK elnöke.
Megerősítette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara álláspontját, mely szerint a rend-

kívül diverziﬁkált magyar oktatási rendszerben a rendszerváltást követő gazdasági átalakulás során megjelent rokonszakmákat érdemes ágazati szinten kezelni – mondta. Ezért a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és az MKIK szoros
együttműködésével Magyarországon hamarosan létrejönnek
az ágazati készségtanácsok. A
vállalati szektor képviselőiből
megalakuló testületek feladata az lesz, hogy a gazdaság elvárásait jobban érvényesítsék
a szakképzés tartalmi fejlesztésében. A tervek szerint húsz
ágazati készségtanács működik majd. Ezek munkájába kis,

közepes és nagy cégeket egyaránt bevonnak, amelyek a gazdaság igényeit közvetítik majd
a képzés számára. Az MKIK elnöke egyúttal újólag felvetette:
a kamara szerint a szakképzési hozzájárulást – szigorúan ellenőrzött feltételek mellett, a
vállalatoknál kellene hagyni,
hogy az erre szánt összeget saját maguk költhessék el. Meggyőződése szerint ez a megoldás jobban ösztönözné a cégeket a szakképzésben való aktív
részvételre. Emellett természetesen szükség van az iskolai
tanműhelyekre is, ahol a szakma egészét meg lehet tanulni –
mutatott rá.
Az MKIK elnökétől érdeklődtünk arról is, hogy hol tart
a 2018-as budapesti EuroSkills
előkészítése?
Kérdésünkre Parragh Lászó
elmondta: – Időarányosan jól
állunk a szervezési feladatok
teljesítésével. Ugyanakkor a
verseny megrendezése óriási
kihívást és felelősséget jelent,
hiszen Magyarország a rendszerváltó országok közül elsőként nyerte el az európai ﬁatal
szakmunkások versenyének
rendezési jogát. Emellett szándékaink szerint a EuroSkills
jelentős turisztikai esemény,
országimázst növelő rendezvény is lesz. Mintegy 80-100
ezer látogatóra számítunk a
verseny idejére, míg a résztvevők a budapesti szállodai kapacitás öt százalékát foglalják
majd le – tudtuk meg Parragh
Lászlótól.

Ambrus Ilona, az NGM helyettes államtitkára

Lépést kell tartanunk
Jó kezekbe kerül a jövő
a világ rohanó fejlődésével
Sikeres EuroSkills-t vár Ambrus Ilona, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, aki tapasztalatszerzés
céljából vett részt a WorldSkills Abu Dhabiban megrendezett versenyén. A jövő évi budapesti rendezvényt szervező projektcég felügyelő bizottságának
tagjaként úgy látja, hogy a felkészülés a tervezett
menetrend szerint zajlik.

Ideje megváltoztatni felfogásunkat a szakmunkásokról, számomra ezt bizonyította a WorldSkills Abu
Dhabiban. Összetettebbek a szakmák, napjainkban
a jól képzett szakmunkásoknak jóval többet kell tudniuk, mint néhány évvel ezelőtt – nyilatkozta lapunknak Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, akit egyebek közt arról is kérdeztünk, hol tart a magyar szakképzés ahhoz képest,
amit a WorldSkills-en látott, tapasztalt?

(kocsi)
Nem állunk rosszul, sőt
büszkék lehetünk, hiszen ezen
a világversenyen, ahol sok ország mutatta meg magát, a magyar ﬁatalok jó pozíciókat értek el – válaszolta kérdésünkre. – Ahhoz, hogy lépést tartsunk a rohanó fejlődéssel, a
képzési szerkezetnek olyannak kell lenni, hogy ki tudja
szolgálni a lakosság, a gazdaság igényeit, erre a szakképzés
minden szereplőjének ügyelnie kell. A világ kikényszeríti
a fejlődést, a felzárkózást. Ma
már a „kékgalléros” fogalom
jobban kifejezi a szakmunkás
tevékenységének összetettségét – hangsúlyozta.

Érdeklődésünkre, hogy a
magyar ﬁatalok miben voltak a
legjobbak, a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár némi töprengés
után az informatikát és a mechatronikát emelte ki. Ugyanakkor arra is ﬁgyelmeztetett,
hogy igazságtalan így kategorizálni a szakmákat. Egy ilyen
versenyen, ahol millimétereket
pontoznak, és szinte egy robot
pontosságát várják el a versenyzőktől, nemcsak a felkészültség, hanem a pillanatnyi
pszichés állapot is sokat számít. Ha valakinek, akár csak
egy pillanatra is, megremeg a
keze, vagy lankad a ﬁgyelme,
az értékes pontokba kerülhet.
Abu Dhabiban elképesztő volt
látni, hogy mennyire motivál-

K. M.

Pölöskei Gáborné, az NGM
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkára

tak és mennyire szerettek volna a legjobbak között is elsők
lenni a versenyzők. A magyar
ﬁatalok csapatszelleme, öszszetartása kiemelkedő volt –
emelte ki.
Az idei WorldSkills magyar
szempontból azért is fontos,
mert jövőre Magyarország
szervezi a ﬁatal szakmunkások európai bajnokságát.
(Folytatás a 4. oldalon)

– Melyek voltak a legfőbb
hatások, amelyek a WorldSkills-en érték?
– Fantasztikusan
modern
versenyt láttunk, amely hűen tükrözte a világgazdaságban, a szakképzésben zajló
változásokat. Az eszközök, gépek sem hagytak kétséget afelől, hogy igencsak benne vagyunk a XXI. században. Ez
volt az egyik dolog, ami nagy
hatással volt rám. A másik,
ami szintén megfogott, hogy
a versengő ﬁatalok mennyire
értik és milyen magas szinten
művelik szakmájukat. Az idei
WorldSkills már nem hagyományos szakmunkásverseny
volt, sokkal több annál. A legtöbb szakmában szinte mérnöki tudásról, egészen kivételes lelkesedésről és szakmai
elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot a ﬁatalok. Több

helyen megﬁgyeltem, hogy a
látogatók mennyire megcsodálták egy-egy ﬁatal – fodrász, mechatronikus vagy asztalos – munkáját. A verseny, a
ﬁatalok tudása meggyőzött arról, hogy jó kezekbe kerül a
jövő. Külön szeretném kiemelni a magyar versenyzők teljesítményét: rendkívül erős mezőnyben kellett helyt állniuk!
Büszkék lehetünk rájuk, és a
teljesítményükért őket és felkészítő tanáraikat, mestereiket is külön köszönet illeti.
– Magyarország szempontjából milyen tanulságokkal
járt a verseny?
– A jövő szempontjából
meghatározó, hogy a ﬁatalok
milyen szinten tudják elsajátítani a szakmájukat. A szakképzést illetően ez a legfontosabb tanulság. Már csak ezért
is nagyon fel kell készülnünk a
jövő évi budapesti EuroSkills
versenyre. A ﬁatal szakmunkások európai bajnoksága ki-

Ambrus Ilona, az NGM gazdálkodásért
felelős helyettes államtitkára

vételes alkalmat jelent a szakképzés, a szakmai tudás fontosságának népszerűsítésére.
Várhatóan növekszik majd az
érdeklődés a ﬁatalok körében
a szakképzés iránt. Az MKIK
által létrehozott projektcégben, SkillStar 2018 Nonproﬁt
Kft.-ben felkészült, elhivatott
és lelkes szervező csapat dolgozik a verseny sikeres megrendezésén.
– A cég felügyelő bizottságának tagjaként elégedett a felkészülés előrehaladásával?
(Folytatás a 4. oldalon)
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Magyarországról 19 szakmában 20 versenyző

Bajnokok küzdöttek Abu Dhabiban

Az eddigi legnagyobb WorldSkills-t tartották október
15-18. között Abu Dhabi-ban: 57 országból és régióból 51 szakmában 1300 ﬁatal mérte össze tudását.
Magyarországot 19 szakmában 20 versenyző képviselte. – Ők mindannyian bajnokok, függetlenül attól,
hogy nyertek érmet vagy sem, hiszen már akkor is a
világ legjobbjai közé tartoztak, amikor a WorldSkills
nemzetközi döntőjére kijutottak – méltatták a versenyzőket az eredményhirdető záróünnepségen.
– kocsi –
Abu Dhabi nem mindennapi feladatra vállalkozott, amikor elnyerte a 44. WorldSkills
rendezési jogát: a ﬁatal szakmunkások legnagyobb és alighanem legnehezebb világbajnokságát kellett megszervez-

nie. A Mohamed bin Zayed Al
Nahyan sejk, koronaherceg
védnökségével zajló egyhetes
eseménysorozaton – a rendőrségtől a városvezetésen át
az oktatási intézményekig –, a
város valamennyi fontos közintézménye képviseltette magát. Standjaiknál, valamint a
világverseny egész területén

hatalmas volt a forgalom. Sokak örömére négyezer önkéntes segítette az eligazodást.
Tömegével érkeztek az iskolások, a felnőtt látogatók és a
szurkolók, akik közül a legelszántabbak négy napon át fegyelmezett távolságtartással
ﬁgyelték versenyzőjük minden
rezdülését.
Az Egyesült Arab Emírségek
vendéglátó fővárosa igyekezett mindent megtenni a verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, tény azonban, hogy a verseny kezdeténél előfordultak nehézségek
az anyag- és eszközellátásban.
A technika ráadásul négyórás
áramszünettel „tréfálta meg” a
szervezőket: amikor az asztalos és ács versenyzők egyszerre bekapcsolták gépeiket, az
elektromos vezetékek egyszerűen nem bírták a terhelést.
A versenyek a csaknem 136
ezer négyzetméteres Abu Dhabi Nemzeti Kiállítási Központ
területén zajlottak, több helyszínen. Az éremtábla élére Kína került, 15 arany-, 7 ezüstés 8 bronzéremmel, a második
Dél-Korea és a harmadik Svájc
lett. Szinte minden szakmában erős volt a mezőny, emiatt gyakran csak nüanszokon
múlt, hogy ki került fel a dobogóra és ki nem. Több szakmában előfordult, hogy a dobogó különböző fokain több versenyző is állt. Az sem volt rit-

ka, hogy az érmesektől sokan
csak pár ponttal maradtak le,
így már nem kerülhettek fel a
dobogóra.
A magyar versenyzők egy
bronzérmet és kilenc kiválósági érmet szereztek. Csapatversenyben Magyarország a ki-

emelkedően teljesítő országok
rangsorában – a szakmájában
az első 25 százalékba bekerült
versenyzők száma alapján – a
18. helyen végzett, az éremtáblán pedig a 22. lett.
Nagy ünneplésben részesült Varga Ákos, aki az IT informatikai rendszerüzemeltetők küzdelmében bronzérmet
nyert. A szakmák olimpiáján a
magyar versenyzők közül Cseke Szabolcs szerezte a legtöbb
pontot, így 733 ponttal övé lett

a nemzet legjobbja cím. A versenyszámában nyújtott átlag
feletti teljesítményért kiválósági érmet kapott Bihary Gergely webfejlesztő, Cseke Szabolcs festő, díszítőfestő, Kovács Alexandra fodrász, Liszi
Roland bútorasztalos, a Sipos
Kristóf és Takács Zoltán alkotta mechatronikai csapat,
Stadler Bence épületasztalos,
Svajda Viktória pincér, Takács
Dániel virágkötő és Zaja Dániel hegesztő.

WorldSkills: Magyar eredmények
Szakma
Ács
Ápolás és gondozás
Bútorasztalos
Cukrász
Épületasztalos
Festő, díszítőfestő
Fodrász
Hegesztő
Informatikai
rendszerüzemeltető
Kőműves

Versenyző

Pontszám

Piltman Gábor
Simon Zsolt
Liszi Roland
Varga Dóra Erzsébet
Stadler Bence

671
623
712
677
728

Cseke Szabolcs

733

Kovács Alexandra
Zaja Dániel

700
707

Varga Ákos

720

Bronzérem

Csőke János

649

–

Gángó-Péter Diána

717

Kiválósági érem

Dr. Jánosi László

701
674
649
691
672
721
644
700

Kiválósági érem
–
–
–
–
Kiválósági érem
–
Kiválósági érem

Kozma Kálmán
Dr. Sándor Dénes
Szentesi Mária
Varga Máté
Tamás Róbert
Boros Attila
Szigetvári Csilla
Sisák Zoltán

Hédl Ádám Zoltán
Sipos Kristóf Balázs,
Mechatronika
Takács Zoltán
Pincér
Svajda Viktória Bernadett
Szakács
Égető Hunor Zoltán
Szárazépítő
Lóczi Gábor
Szépségápoló
Papp Viktória Dóra
Villanyszerelő
Leidl Péter
Virágkötő
Takács Dániel
Víz-, gáz- és fűtésszerelő Miklós Ádám
Webfejlesztő
Bihary Gergely Sándor

Érem

Szakértő

–
Major Balázs
–
Fehér Zsuzsanna
Kiválósági érem
Fekete Zoltán
–
Lusztigh Mária
Kiválósági érem
Babanecz Csaba Attila
Kiválósági érem,
Csáki Csaba
Nemzet legjobbja cím
Kiválósági érem
Hajas László
Kiválósági érem
Szőke Péter

Simon Bartley, a WorldSkills elnöke

A jó szakma lehetőség a felemelkedésre
A WorldSkills a szakmunka népszerűsítésével biztos
megélhetéshez segíti a ﬁatalokat – nyilatkozta lapunknak Simon Bartley, a szervezet elnöke. Szerinte
a jövő vállalkozókra és kis cégekre fog épülni, ezekhez is remek kiindulási pontot jelent egy jó szakma.

Simon Bartley, a WorldSkills
elnöke

Kocsi Margit
– Miben volt más az idei
WorldSkills, mint a korábbiak?
– Mindenekelőtt a résztvevők számában és a minden korábbinál több kiemelkedő teljesítményben. A WorldSkills
tagállamai közül 57 ország ﬁataljai mérték össze tudásukat Abu Dhabiban. A szakmák száma is ﬁgyelemre méltó volt: összesen 51 szakmában rendeztünk versenyeket.
Ha meggondoljuk, hogy az induláskor, 1950-ben mindössze
két ország – Spanyolország és
Portugália – vett részt az első,
szerelő és építő szakmákban
rendezett versenyen, akkor
különösen látványos az a fejlődés, ami az akkori kezdeményezés hatására a WorldSkills
keretében végbement. Abban
is más volt az idei verseny,
hogy először tartottuk ezt a
rendezvényt a Közel-Keleten.
A térségben 25 százalékos a
munkanélküliség a ﬁatalok

körében, ami elfogadhatatlan.
Remélem, hogy a WorldSkills
hatására itt is sokkal többen
kapcsolódnak be a szakképzésbe, mint korábban, mert eljutott hozzájuk fő üzenetünk,
hogy egy jó szakmával biztos
megélhetést és jövőt biztosíthatnak maguknak és a családjuknak.
– Mennyire képes követni vagy tükrözni a világ gazdasági és munkaerő-piaci
trendjeit ez a verseny?
– Követnünk és tükröznünk
is kell az új trendeket, ez a dolgunk, kicsit patetikusabban fogalmazva: a küldetésünk. Ha
nem ezt tennénk, az baj lenne. Az erőfeszítéseinknek pedig meg is van az eredménye:
egyre több ország csatlakozik
szervezetünkhöz. Ennél is fontosabb azonban az, amit ezekkel a versenyekkel elérünk.
Hatásukra mind több helyen
kapott új lendületet a szakképzés, mert sokan úgy tekintenek
rá, mint felemelkedési lehetőségre. Nem véletlen, hogy a
következő WorldSkills-t 2019ben Oroszországban, Kazanyban, az utána következőt pedig
2021-ben Kínában, Sanghajban
tartjuk. Meggyőződésem, hogy
a jövő a vállalkozókra és a kis
cégekre fog épülni.
– A technológiai vagy digitális változások miként jelennek meg ezeken a versenyeken?
– Erőteljesen. Olyannyira,
hogy néha magam is kapkodom a fejem. A szponzoroknak
köszönhetően olyan eszközök,
gépek és alkalmazások segítik
a versenyzőket, amelyek a legkorszerűbbnek számítanak. Az
is nyilvánvaló, hogy mind több
szakmába tör be az informatika, ezzel élni szintén meg kell

tanulni. A versenyeken azt látom, hogy a ﬁatalok könnyen
veszik az akadályokat.
– Magyarország szervezi
2018-ban a EuroSkills ver-

senyt. Mit tanácsol, mire
kell ügyelni a rendezésnél?
– A dolog egyszerű: a verseny indulásakor mindennek
és mindenkinek a helyén kell

lennie. Ha ez megvan, élvezzék
és használják ki az eseményt a
szakképzés erősítésére és népszerűsítésére, az ország és a
maguk javára.

WorldSkills 2017 Abu Dhabi eredmények*
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aránya (%)
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Dél-Korea
76
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32
8
8
8
16
Kína
68
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32
15
7
8
12
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11
6
3
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Dél-Tirol, Olaszország
43
21
9
2
1
2
11
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33
14
5
3
4
15
Észtország
40
5
2
0
0
1
1
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40
5
2
1
0
0
2
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39
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14
4
3
4
16
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37
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18
7
5
3
26
Egyesült Királyság
37
30
11
1
3
3
13
Vietnam
36
11
4
0
0
1
5
Ausztrália
35
17
6
0
2
2
10
Oroszország
31
51
16
6
4
1
21
Tajvan
31
42
13
4
1
5
27
Japán
30
40
12
3
2
4
17
Szingapúr
26
19
5
2
0
3
8
Finnország
25
24
6
3
1
0
9
Magyarország
21
19
4
0
0
1
9
Dánia
20
15
3
0
0
2
8
Malajzia
20
20
4
0
0
2
9
Hollandia
16
25
4
1
0
0
7
Hongkong, Kína
15
20
3
0
0
1
7
Indonézia
14
29
4
0
1
1
12
Makaó, Kína
13
15
2
1
0
0
6
India
12
26
3
0
1
1
9
Kanada
11
28
3
0
0
1
13
Németország
11
37
4
0
1
2
17
Egyesült Államok
10
10
1
0
0
0
4
Irán
8
24
2
0
0
1
5
Új-Zéland
8
13
1
1
0
0
5
Thaiföld
8
24
2
0
1
0
12
Belgium
7
14
1
0
0
0
7
Kolumbia
5
19
1
0
0
0
8
Svédország
4
26
1
0
0
1
7
Egyesült Arab Emirátusok 3
29
1
0
0
0
3
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Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK oktatási és képzési igazgatója

A szakképzés minőségét
folyamatosan javítani kell

EuroSkills: indul a kampány

A jövő évben januártól országos kampány indul Magyarországon a szakképzés népszerűsítésére. Már ez
is része annak a folyamatnak, amellyel a 2018-as EuroAz idei WorldSkills egyértelművé tette, hogy a világ dolgozik az új rendszer kiépíté- Skills-re készülünk – tudtuk meg Vörös-Gubicza Zsamind több országában nagyon komolyan veszik és sén, a szükséges jogszabályok nettől, az MKIK oktatási és képzési igazgatójától, akit
a versenyképesség biztosítékának tartják a színvo- előkészítésén. Egyidejűleg a a WordSkills-en szerzett tapasztalatairól kérdeztünk.
nalas, korszerű szakképzést. Mindez fontos üzenet duális képzés eddigi tapasztabudapesti EuroSkills-en is megMagyarország, a magyar szakképzés számára is – latait is át kell tekintenünk. Ér– kocsim –
mérettetik magukat. A tájékozhangsúlyozta Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi demes megfontolni azt a bevált
tatásban és a szakképzés népés Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési ügyekért német gyakorlatot, hogy ami–
Milyen
érzésekkel
és
bekor
a
ﬁ
atalok
pályát
választaszerűsítésében sokat várunk
felelős alelnöke.

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke

Kocsi Margit

te: a ﬁatal szakmunkások, a felkészítőik és az iskolák mindent
megtettek azért, hogy a magyar
csapat jól szerepeljen a kőkemény világversenyen, s ezt sikerült is elérniük.
Ebből következően is, elkerülhetetlen és sürgős feladat a
tudásanyag, a tartalom továbbfejlesztése, az egyes szakmák
oktatási anyagának megújítása – fogalmazott Bihall Tamás.
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a magyar szakképzést
csak a gazdaság szereplőinek
fokozottabb közreműködésével lehet hatékonyan javítani. Ezt a célt szolgálják a hamarosan megalakuló ágazati
készségtanácsok, amelyeknek
a szakképzés piaci igényekhez igazodó korszerűsítése, a
szükséges jogszabályok és a
homogén ágazati rendszerek
kialakítása, és a tananyag tartalmának fejlesztése lesz a feladatuk. A 20 ágazatot felölelő
rendszert, amely jövő év első
felében áll fel teljesen, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja és működteti majd. Az MKIK a Nemzetgazdasági Minisztériummal és
a vállalatokkal együttműködve

nak, akkor elsősorban vállalatot válasszanak.
Bihall Tamás várakozása szerint Magyarországon a szakképzés népszerűsítése a EuroSkills idején éri el a csúcspontját. Erre készülve az MKIK a
WorldSkills-re három olyan
szakma szakértőjét is meghívta, amelyeknek még nem volt
versenyzője Abu Dhabiban. Ezzel az volt cél, hogy az általuk
képviselt – CNC maró, mérnöki
technológiák (CAD) és az autószerelő – szakmákban is legyen
versenyzőnk a jövő évi budapesti európai versenyen. Már
csak azért is, mert ilyen szakemberekre rohamosan növekvő igénye van a magyar gazdaságnak.
Elképesztő koncentráció és
akarás jellemezte a WorldSkills-en minden idők legnépesebb magyar csapatának teljesítményét. Valamennyi versenyző megértette, hogy komolyan
kell vennie a megmérettetést.
Az MKIK szakképzési alelnöke
leszögezte: a ﬁatal szakmunkások, a felkészítőik és az iskolák
mindent megtettek azért, hogy
a magyar csapat jól szerepeljen
a kőkemény világversenyen, s
ezt sikerült is elérniük.

A szakképzés terén Ázsia
a világ legdinamikusabb térsége, ﬁatal szakmunkásai taroltak is a versenyen – mondta el lapunknak Bihall Tamás.
– Abu Dhabiban mind a résztvevő csapatok létszáma, mind
pedig a teljesítménye felülmúlta a WorldSkills korábbi mutatóit. A szakértőkkel folytatott
beszélgetések során világosan
kiderült, hogy a résztvevők által nyújtott teljesítmények és
a verseny elvárásai meghaladták a magyar szakképzési átlagot. Számos olyan feladat volt
a WorldSkills-en, amit a jelenlegi szakképzési keretek között
itthon nem tudnak elsajátítani
a ﬁatalok. A felkészítőknek jelentős plusz munkát kellett végezniük annak érdekében, hogy
felvértezzék őket az ismeretlen szakmai megoldásokra. Elképesztő koncentráció és akarás jellemezte a WorldSkills-en
minden idők legnépesebb magyar csapatának teljesítményét.
Valamennyi versenyző megértette, hogy komolyan kell vennie a megmérettetést. Az MKIK
szakképzési alelnöke leszögez- A WorldSkills helyszíne Abu Dhabiban

nyomásokkal jött haza Abu
Dhabiból?
– Alapvetően
megnyugodtam, mert biztos lettem abban,
hogy azt a versenyszervezést
és hozzáállást, amit Abu Dhabiban megtapasztaltunk, mi is
képesek vagyunk produkálni.
Ugyanakkor nőtt is az izgalom
bennem, hogy mindezt miként
lehet majd kivitelezni Budapesten.
– Sok még a tennivaló a
budapesti EuroSkills szervezésével?
– Igen, sok, és még fejlődnünk kell 2018 őszéig. A kamara
sokkal többet szeretne beletenni ebbe a rendezvénybe a szokásos szervezésnél. Itt nem elsősorban forrásra, hanem inkább
a marketingre, kommunikációra, PR-ra gondolunk. Fontos feladat a tanulók, szülők tájékoztatása arról, hogy ez a verseny
jó és létezik, itt sikereket lehet
elérni. Mindez egyfajta ösztönzés is lehet a szakképzésbe való
belépéshez vagy bennmaradáshoz, akár egy-egy szakma megszerettetéséhez. A szélesebb
tájékoztatás egyúttal nagyobb
merítésre teremtene lehetőséget a versenyzőjelölteknél, akik
közül a legjobbak akár már a

a tavaszi Szakma Sztár Fesztivál keretében megrendezésre
kerülő Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyektől. Országos kampányt indítunk januártól a szakképzés népszerűsítésére, amelynek fő célcsoportja
a tanulók és a szülők, kiemelkedő mérföldköve pedig ez a
két verseny lesz. A legutóbbi
EuroSkills-en Göteborgban tavaly 75 ezer látogató volt, mi
megcélozzuk a 100 ezret.
– Mit tapasztal, támogatásra számíthat a EuroSkills
Magyarországon?
– E téren jobban állunk, mint
előzetesen gondoltuk. Általában segítőkészséget tapasztalunk mindenhol. Például már
zajlik a szervezése annak, hogy
aki vidékről vonattal érkezik
a versenyre, kedvezményesen
tudjon utazni. Magunk is igyekszünk jó példát mutatni. Míg korábban egy időben zajlottak a
hazai versenyek és a nemzetközi válogatók, és csak az egyikre
lehetett nevezni, most előbbre
hoztuk a válogatókat. Így a tavaszi hazai versenyeken is indulhatnak, vagy ott bemutatókat
tarthatnak azok, akik Magyarországot fogják képviselni akár

Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK
oktatási és képzési igazgatója

a EuroSkills-en, vagy akár a következő, 2019-es WorldSkillsen. Tervezzük azt is, hogy a
szakértők javaslatára – a váratlan visszalépésből eredő bonyodalmak elkerülése érdekében
– mindegyik szakmára két versenyzőjelöltet választunk ki a
korábbi egy helyett.
– Mi az, ami leginkább
megfogta a WorldSkills-en
és haza hozta volna a EuroSkills-re?
– Rám legnagyobb hatással a
versenyzők voltak Abu Dhabiban és tavaly Göteborgban is.
Elképesztő, hogy milyen fegyelmezetten és odaadással tudnak
dolgozni, mennyi energiát raknak bele a munkájukba. Le a kalappal a szakértők előtt is, akik
minden feltételt kiharcoltak
versenyzőiknek a siker érdekében. Szeretném, ha ilyen lelkes
hangulatú verseny lenne a budapesti EuroSkills is.

Fekete Balázs, hivatalos magyar delegált

Kemény munkával a sikerig
Óriási hiányosságokkal és hihetetlen káosszal indult a 2017-es WorldSkills Abu
Dhabiban, még az is kérdéssé vált, hogy lesz-e egyáltalán verseny. Végül a szervezők felülkerekedtek a nehézségeken, megérkeztek a szükséges anyagok és eszközök, sikerült a technikai gondokat is megoldani – indította beszélgetésünket
Fekete Balázs, a WorldSkills International magyarországi hivatalos delegáltja.
K. M.
A magyar csapat tagjai –
mintha mi sem történt volna
–, nagy lendülettel láttak munkához, még a szakértők is csodálták igyekezetüket.
Minden versenyzőnk megállta a helyét, pedig rendkívül erős volt a mezőny. Ráadásul két csapattagunk kórházi ellátásra szoruló sérülése bonyolította a helyzetet,
s előfordultak emberi mélypontok is – mondta Fekete
Balázs. A csapat felkészítői,
szakértői, szponzorai szintén
jó munkát végeztek, nekik is
köszönhető ez a szép magyar
eredmény a WorldSkills történetének legnagyobb versenyén.

Azoknak az országoknak,
amelyek előttünk végeztek
az eredménytáblán, teljesen
más az anyagi helyzetük és a
felkészülési struktúrájuk. Értelmetlen lenne Magyarországot akár Oroszországgal, Kínával vagy Dél-Koreával öszszehasonlítani – hangsúlyozta a magyar delegált. Oroszországban határtalanok a lehetőségek mind anyagi, mind
szakmai értelemben. Kínában
és Dél-Koreában két évig készülhetnek rendkívül előnyös
feltételekkel a versenyzők
egy-egy ilyen megmérettetésre. Nálunk csak öt hónapot
Fekete Balázs
kapnak erre.
Ha jobb eredményeket szeSoha ennyi ország és ver- retnénk felmutatni, akkor első
senyző nem indult WorldSkills- lépésben meg kellene növelni
en, mint Abu Dhabiban.
a felkészülési időt és egy gyors

A magyar stand

mozdulattal javítani kéne az
összes többi feltételen is – jelentett ki Fekete Balázs. Szerinte a magyar stand osztatlan
sikert aratott a rendezvényen.
Minden versenynapon sok látogatója volt, kicsik-nagyok
álltak ott sorba, sokan csak

azért, hogy kipróbálják a 2018as EuroSkills-nek otthont adó
Budapest nevezetes helyeit
felvonultató memóriajátékot.
(Aki hibátlanul oldotta meg a
feladatot, ajándékot kapott.).
Fekete Balázs szerint nagyon
jól felépített és színes képvilá-

gú volt idén a magyar stand.
A nagy érdeklődés alapján érdemes lenne nem csak akkor
így megjelenni, amikor Európa-bajnokságra készülünk, hanem minden nemzetközi versenyen élni kellene az országimázs növelő lehetőséggel.
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Már a budapesti versenyre készülnek

Cseke Szabolcs gyerekkora óta festőnek készült

Két érmet is szereztek
az informatikusok

A nemzet legjobbja 2017-ben

Az idei WorldSkills-en magyar informatikus is felállhatott a dobogóra: Varga Ákos informatikai rendszerüzemeltető elmondhatatlan boldogságként élte meg
azt a pillanatot, amikor a világ legnagyobb szakmai
versenyén bronzérmesként a nevét meghallotta.

Az informatikai „nagy csapat” (balról jobbra): Reményi Zoltán, Sisák Zoltán,
Bihary Gergely, Csőke János, Varga Ákos

Kocsi Margit
Az eredményhirdetés után
legelőször a felkészítőinek
mondott köszönetet, akik nélkül nem sikerült volna elérni
ezt az eredményt. Aztán a szüleit említette, akik végig támogatták, biztatták a dobogóig
vezető úton: Ez az érem őket
is megilleti – mondta.
– A HTTP Alapítvánnyal mindent megtettünk azért, hogy átadjuk Ákosnak az előző versenyeken szerzett tapasztalatainkat és a nemzetközi szinten elvárt szakmai tudást. Próbáltuk
felkészíteni a kritikus szituáci-

ók kezelésére is. Dobogós reményekkel utaztunk Abu-Dhabiba,
ahhoz azonban, hogy ez teljesüljön, némi szerencsére és a
technikai feltételek szerencsés
együttállására is szükség volt
– mondta Csőke János, aki korábban maga is versenyző és a
2012-es aranyérmes EuroSkills
informatikus csapat tagja volt.
Rendkívül céltudatosnak tartja
Varga Ákost, aki az elmúlt években sokat fejlődött és soha nem
riadt vissza a kemény munkától. Szerinte ennek köszönheti a
mostani sikert.
A magyar informatikusok
nem csak üzemeltetésben, fejlesztésben is jól szerepeltek.

Bihary Gergely Sándor webfejlesztő kiválósági érmet szerzett
a 35 ország legjobbjait tömörítő mezőnyben. Teljesítménye
azért is kiemelkedő, mert Magyarország először indított versenyzőt ebben a szakmában.
– Hatalmas élményt jelentett
számomra az ország legjobb
webfejlesztőjeként képviselni
Magyarországot a WorldSkillsen. Már akkor sejtettem, hogy
nem akármilyen eseményre érkeztem. A megérzésem aztán be
is igazolódott A verseny előtti
egyik programon, ahová a magyar csapat meghívást kapott,
a helyi iskolában a diákok magyarul énekeltek nekünk. Ez nagyon megfogott engem – mondta Bihary Gergely. Szavaiból kiderült, számára emberpróbáló
volt a négynapos verseny. De
megérte. Ő is kiemelte, hogy
a sikerben nagy része volt a
HTTP Alapítványnak, valamint
a P92rdi Kft.-nek, amelynek
munkatársaitól elleshette a legjobb technikákat.
A webfejlesztő szakmában
tulajdonképpen tanulni jöttünk
a WorldSkills-re. A budapesti
EuroSkills-en azonban már szeretnénk dobogós helyezést elérni – közölte Sisák Zoltán, aki
a korábbi években informatikai
rendszerüzemeltető, idén pedig már mint webfejlesztő szakértő vett részt az eseményen.
Őszinte elismeréssel nyilatkozott versenyzőjéről: – Annak ellenére, hogy értek bennünket
meglepetések, Gergő kiválóan
helyt állt az elképesztően erős
nemzetközi mezőnyben – hangsúlyozta.

Svajda Viktória hat főre ötféle menüt szolgált fel

Elsőre kiváló pincér lett
A pincérek versenyében Svajda Viktória képviselte Magyarországot, s a 37 induló közül a 16. helyen végzett.
Nagyon erős és kiegyenlített volt a mezőny, a győztes
svájci versenyző csak 17 ponttal előzte meg. Az első
húsz helyezett között nem volt igazán nagy különbség
– erősítette meg Kozma Kálmán, a Gundel ház igazgatója, a magyar versenyző felkészítő mestere.

Dalia László

szerinte Abu Dhabi egészen
más volt, mint például Göteborg. Az EuroSkills-en jobban
szétvált a mezőny, ott az első öt
fölényesen nyert, míg itt az első
húsz versenyző tudása között
alig volt különbség. A rendezés
is proﬁbb volt, mint a svédeknél, itt minden eszközt, felszerelést a helyén találtak. A zsűri
pedig objektívebben ítélkezett
– foglalta össze röviden.
Abu Dhabiból nem sokat láttunk, leginkább a szálloda és a
versenyhelyszín között közlekedtünk. Annyit azért megjegyeztünk, hogy a négy csillagos
hotel vendégfogadási színvona-

A WorldSkills négy napjába
rengeteg feladatot besűrítettek a rendezők, így egyebek között bár és barista, banketing,
casual és Fine dinging modult
is és persze volt bor, likőr és
borpárlat felismerés. Ezen kívül gyümölcsöt kellett faragni,
salátát keverni, bárányt ﬁlézni,
ötféle menüt bemutatni és felszolgálni hat vendégnek.
Viktória számított rá hogy
nem lesz könnyű verseny, s ez
be is igazolódott. – Jobb helyezésben reménykedtem, de nagyon jók voltak az ellenfelek, s
azért így is túlléptem a 700 pontot, tehát megszereztem a kiválósági szintet. Különösebb rutinom nem volt, hiszen hasonló
versenyt sem láttam még, csak
az előválogatón és a magyar
döntőn szerezhettem némi tapasztalatot. Igaz, hat hónapig
minden áldott nap keményen
készültünk, intenzíven gyakoroltunk a Gundelben Kozma
Kálmánnal, aki minden fogásba
beavatott. Még borkostolásokra
is jártunk. Nem is az volt a legnehezebb, hanem a 15-15 borpárlat és likőr felismerése a színűk és illatuk alapján …
Kozma Kálmán már szerzett
némi versenytapasztalatot, s Svajda Viktória pincér

A nemzet legjobbja, a magyar csapat legeredményesebb résztvevője Cseke Szabolcs, aki szakmájában a
4. helyet szerezte meg 23 ország versenyzői között. A
21 éves festő – édesapja hivatását követve – gyerekkora óta készült erre a pályára. Ennek tudható be az a
maximális elszántság és motiváltság, ami nélkül nem
születhetett volna ilyen eredmény – véli felkészítője,
Csáki Csaba, a PPG Trilak Festőakadémia előadója.

Cseke Szabolcs festő

Losonczi Lívia
A cég évek óta támogatja a
kategória versenyzőit, de ilyen
jó eredményt még senki nem
ért el. Mint Csáki Csaba hangsúlyozza, sokkal intenzívebb
volt a felkészülés, mint korábban. Hónapokon át heti öt-hat
alkalommal, napi 8-12 órát gyakoroltak. A PPG Trilak ehhez
nemcsak az anyagi hátteret
biztosította – helyszínt, anya-

got, a hétvégi edzések lehetőségét – hanem bevont egy pszichológus csapatot is. Úgy látták ugyanis, hogy a hasonló
versenyeken óriási teher van
a ﬁatalokon: nagy a nyüzsgés,
tartani kell az időkorlátokat,
rengeteg ember nézi közelről
a feladatok végrehajtását. Ehhez jön még az alapfeszültség,
a teljesítménykényszer, tehát
mentálisan is fel kell készíteni
a résztvevőket. Cseke Szabolcs
szerint a pszichikai terhelés jó-

val megterhelőbb a ﬁzikainál,
ezért nagyra értékeli azt a segítséget, amit e téren kapott.
Mint mondja, mellette több
versenyző is „kidőlt”, nem bírták a feszültséget, félbehagyták a feladatot, és csak később
tudták folytatni a munkát.
A ﬁatal szakembereknek a
négynapos verseny során több
feladatsort kellett megoldaniuk. Ezek között szerepelt
mázolás, tapétázás, dekorációs szerkesztés, színkeverés –
mindez időre. Cseke Szabolcs
egyébként tudta, hogy mire számíthat. Már a göteborgi
EuroSkills-en is jelen volt, és
gyakorlatilag azóta készült a
világversenyre. Itthon több válogatón is részt vett, és csak az
utolsón dőlt el, hogy ő képviseli a magyar festő mesterséget Abu Dhabiban. Ellenfele,
aki csak egy hajszállal maradt
le mögötte, egy lány volt: Csáki Csaba szerint a világ más részein megszokott dolog a női
festő – igaz, ők inkább dekorációs festőként dolgoznak.
Cseke Szabolcs Érden érettségizett a Kós Károly Szakképző Iskolában, majd ott szerezte
meg a festő szakképesítést. Az
Abu Dhabi versenyt jó élménynek tartja, de nem gondolja,
hogy befolyásolni fogja az életét. Jelenleg is Érden él, édesapja mellett dolgozik, és hoszszú távú tervei között kizárólag az szerepel, hogy marad a
szakmájában.

Jó kezekbe kerül a jövő
(Folytatás az 1. oldalról)
– A felkészülés a tervezett menetrend szerint zajlik. A verseny megrendezéséhez a Nemzetgazdasági
Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetéséből biztosít forrást. Már kiválasztották és
lefoglalták a verseny, a nyitó és záró rendezvény
helyszínét, az érkező versenyzők és vendégek elhelyezését biztosító szállodai helyeket is. Kiemelt
jelentőségű, hogy kellő számban rendelkezésre álljanak a szigorú kritériumoknak megfelelő gépek,
berendezések, szerszámok, alapanyagok. Ezért
már több céggel sikerült megállapodni, illetve a
jövő tavaszig folytatódik a partnerek felkutatása.
A verseny lebonyolítására a Hungexpo területén
kerül sor, ide kell majd minden szükséges kelléket
kiszállítani, s szakmák szerint minden versenyző
számára megfelelő berendezést biztosítani. A verseny sikeres lebonyolítása érdekében össze kell
fognunk, s a sikerhez az egyes iparágak részvételére, képviselőinek támogatására is nagy szükség
van. Bár még nagyon sok munka van hátra, az előkészületek alapján bízom benne, hogy a EuroSkills
a jövő év sikeres, a versenyzők, a vendégek és a
látogatók számára is felejthetetlen eseménye lesz. A magyar stand

la felért egy ötcsillagos európai
szállodáéval. A versenyen 37
féle ország kultúrája versenyzett, Zambiától Kazahsztánig.
Ha rajtam múlik, a versenyprogramból egy-két extrém
feladatot biztosan elhagyok,
ugyanakkor viszont olyan alapfeladatot, mint például a csirke
ﬁlézés – beiktattam volna. Viktória igazán jól szerepelt, látszott, hogy dolgozott már külföldön, fél évig egy göteborgi
szállodában.
Előnyt jelentett, hogy jól
beszél angolul. Egy kis szerencsével előrébb is végezhetett volna, de így is megkapta
kiválósági érmet. A svájci, az
indonéz, az osztrák versenyzőket az emelte a többiek fölé,
hogy a fárasztó küzdelemben
végig kiegyensúlyozottan szerepeltek, jól bírták a stresszt és (Folytatás az 1. oldalról)
egyszer sem lépték túl a megadott időt… – hangsúlyozta Pölöskei Gáborné biztos abban, hogy a Magyar KereskeKozma Kálmán.
delmi és Iparkamara szakemberei nyitott szemmel jártak
ezen a versenyen is, hiszen
rendkívüli logisztikai feladat
a EuroSkills megrendezése.
Eszközökben, anyagokban
és minden más feltételben valamennyi versenyzőnek ugyanazt kell biztosítani, hogy egyenlő eséllyel küzdjenek majd Budapesten – hangsúlyozta.
Az NGM helyettes államtitkárát leginkább az lepte meg,
hogy mennyi gyerek látogatta
meg a versenyt Abu Dhabiban.
Rögtön az jutott az eszembe, hogy ezért is nagy lehetőség számunkra a 2018-as
EuroSkills. Kiváló alkalmat teremt a szakképzés népszerű-

Lépést kell tartanunk a világ
rohanó fejlődésével
sítésére. Arra, hogy meg tudjuk mutatni a ﬁataloknak, mit
is jelent valójában egy szakma: kiszámítható karriert, biztos megélhetést, sikeres jövőt
– sorolta. S szerinte nemcsak
a középiskolásokat, hanem az
általános iskolásokat is meg
kell szólítani, mert fontos számukra, hogy minél előbb megismerjék a szakképzés lehetőségeit. Pölöskei Gáborné
szeretné elérni, hogy a ﬁatalok emelt fővel, azzal az eltökéltséggel lépjenek be a szakképző iskolákba, hogy választott szakmájuk mesterei akarnak lenni. Ehhez a WorldSkills
rendkívül erős mezőnyében is
jó példával szolgáltak a magyar versenyzők.
A EuroSkills egyúttal arra is
lehetőséget kínál, hogy jobban
együttműködjön az oktatás és

a gazdaság. Amilyen eszközt
használnak a gazdaságban,
azt az oktatásban is biztosítani kellene. Ez nemcsak tartalmi, hanem jelentős infrastrukturális fejlesztést is jelentene
a szorosabb együttműködés
mellett – vélekedett a helyettes államtitkár. Elmondta még,
hogy az ágazati készségtanácsok létrehozása mellett azt is
tervezik, hogy ágazati képzőközpontokat is alapítanának,
amelyek non-proﬁt gazdasági
társaságokként működnének.
A tanulók ezután nem csak
közvetlenül a kkv-val hanem
az ágazati képzőközponttal is
köthetnének tanuló szerződést. Ez lehetővé tenné, hogy a
szakképzés során több munkafolyamatot ismerjenek meg, és
egyúttal bővülne a képzésben
részt vevő vállalatok száma is.
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Mechatronika: a legjobb magyar csapat

Zaja Dániel hegesztő, Szőke Péter szakértő

A sikerhez vezető út titka
a szakma szeretete

Gyakorlat és nyugodt kéz

A mechatronika csapat minden idők legjobb WorldSkills eredményét érte el Abu Dhabiban – értékelte
Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán versenyzők
teljesítményét Jánosi László szakértő. A magyar
ﬁatalok 717 pontos munkájukért kiválósági érmet
kaptak.

A mechatronika versenyzők és szakértőjük

K. M.

rán idén végzett mechatronikai mérnökként, és jelenleg
gépészmérnök MSc képzésen
tanul. Szerinte „nem volt semmi” négy napot végig küzdeni a világversenyen. A felkészülés során csapattársával,

Takács Zoltánnal együtt minden támogatást megkaptak a
Debreceni Egyetem Műszaki
Karától, hogy a lehető legjobb
eredményt érjék el, ehhez a
szakmai hátteret a Festo Magyarország és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosította számukra.
Takács Zoltán még a középiskolában kezdett foglalkozni a mechatronikával, majd a
Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnök szakán folytatta tanulmányait.
A mechatronikában az
újabbnál újabb és bonyolultabb technológiák megkövetelik a fejlődést, a precizitást,
a gyorsaságot és a kreativitást. Ezt az idei WorldSkills
és a nem egyszerű versenyfeladat is bizonyította – mutatott rá Takács Zoltán. Élvezte
a versenyt és az eredménnyel
is elégedett.
– Minden próbatételre bizakodva tekintek. Szerencsés vagyok, a szakmám egyben a hobbim is, én csak úgy,
kíváncsiságból is szeretek
programozni, alkotni, létrehozni dolgokat – árulta el sikere titkát.

Nagyon jól szerepeltek a
mechatronika versenyzők, a
rendkívül erős és népes mezőnyben csupán – 13 ponttal –
maradtak le a dobogóról. A szoros verseny bizonyítéka, hogy a
37 csapat között négy arany-,
két bronz- és 14 kiválósági érmet osztottak ki. A magyar ﬁatalok 717 pontos munkájukért
kiválósági érmet kaptak.
Ilyen eredményt még soha
nem értünk el az elmúlt tizenegy év alatt. A ﬁúkban rengeteg tartalék van. Szeretném,
ha a tudásukat a budapesti
EuroSkills-en kamatoztatnák
– hangsúlyozta Jánosi László,
szakértő.
Sipos Kristóf Balázs a Debreceni Egyetem Műszaki Ka- Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán munka közben

Kovács Alexandra fodrász és Hajas László szakértő

Szaktudás és kreativitás
Kiválósági érmet kaptam, nagyon-nagyon boldog vagyok – mondta meghatottan Kovács Alexandra fodrász, aki számára csupa jót hozott a WorldSkills. Ebben a szakmában két hónappal az indulás előtt versenyzőcserére kényszerültek a felkészítők, de a jelek
szerint jól választottak.

Cseh István, Kovács Alexandra, Hajas László és Tombáczné Szemerédi Zsuzsa

Kocsi Margit
– Izgalmas és kicsit más
volt a verseny, mint amire számítottam, ráadásul amúgy is
izgultam, mert mindössze két
hónapom volt a felkészülésre – mesélte Alexandra. Többségben voltak a praktikus, hétköznapi feladatok, amelyekkel
a fodrász munkája során nap,
mint nap találkozik. A női feladatokat Szegeden gyakorol-

ta Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna mesterfodrász irányításával, a férﬁ frizurakészítés fogásainak elsajátításában pedig
Cseh István mesterfodrász segítette részben Szegeden, részben Orosházán. Az egész munkát Hajas László szakértő fogta össze. Alexandrát kérésére
olykor még volt békéscsabai
oktatója is ellátta tanácsokkal.
Összességében nagyon elégedett lehetek, hiszen hihetetlenül jó csapat állt mögöttem a

WorldSkills-en, és reményeim
szerint jövőre is ott lesznek velem a EuroSkills-en. Már Szegedre is költöztem, hogy maximális erőbedobással tudjak
készülni a ﬁatal szakmunkások budapesti Európa-bajnokságára – hangsúlyozta.
Kovács Alexandra ügyes,
szorgalmas versenyző, a maximumot nyújtotta. A munkájáért kiválósági érmet kapott, és
a pontszáma alapján a mezőny
első harmadában végzett. Anynyira jól dolgozott, hogy még
én sem vettem észre, amikor
az egyik férﬁ frizuránál az elválasztást az elvárt oldal helyett
a másikra helyezte – emelte ki
Hajas László. A szakértő megerősítette, hogy teljesen más
rendszerben dolgoztak a versenyzők. – Nekem tetszik ez
az újítás, mert a versenyfeladatok sokkal inkább közelítettek a valósághoz és a megoldásukhoz szükség volt a kreativitásra is – mondta. E téren
sokkal erősebbnek bizonyultak az európai fodrászok. Az
első négy helyezett európai és
az ötödik ausztrál volt. A korábbi robotfeladatok egyértelműen az ázsiai versenyzőknek
kedveztek, akik általában két
éven át gyakorolhatják a szükséges műveleteket, s eddig
szinte minden dobogós helyet
begyűjtöttek. Most mindegyik
feladathoz fotót kaptak a versenyzők, ezek alapján kellett
inspirálódniuk színre, formára, textúrára.

– Fantasztikus verseny van mögöttem, nagyszerű volt
látni az országok legjobbjait és tudni, hogy én is köztük vagyok – indította beszélgetésünket Zaja Dániel
hegesztő, aki kiválósági érmet kapott a WorldSkills-en.
(kocsi)

nagy részét maga mögé tudta
utasítani. Az előzetesen kiadott
versenyfeladatokhoz
képest
számos változtatás történt, de
a sok gyakorlásnak hála, ezek
nem okoztak nagyobb problémát a magyar versenyzőnek.
– Már a felkészülés kezdeti szakaszában kiderült, hogy
Dani nagyon motivált, jó érzé-
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ke van a hegesztéshez: nyugodt
kéz, jó koncentrációs készség
és reakció-idő, jól érzi magát a
műhelyben és szeret hegeszteni – tette hozzá a szakmai támogató Mátrai Hegesztéstechnikai Kft. vezetője. Benus Ferenc
szerint az ázsiai országok nagyon elhúztak Európától ezen
a versenyen. Ha viszont csak
az európai mezőnyt nézzük, akkor nagyon jól teljesítettünk:
mindössze három ország előzte
meg Magyarországot a hegesztő szakmában.

– Óriási lehetőség volt számomra a WorldSkills, mind
szakmailag, mind emberileg.
Részt vehettem ezen a nívós
világeseményen, ahol képviselhettem hazámat és szakmai
támogatómat, a Mátrai Hegesztéstechnikai Kft.-t, s megmutathattam, hogy milyen hegesztő vagyok – sorolta élményeit. Saját bevallása szerint az
is ösztönző volt számára, hogy
annyian – családja, barátnője,
felkészítő kollégái, főnöke, ismerősei és barátai – szurkoltak
neki.
– Abu Dhabiban minden szuper volt, de a magyar konyhának nincs párja! Alig vártam,
hogy itthon legyek és egyek
egy jó húslevest meg rántott
húst – tette hozzá nevetve. Komolyra fordítva a szót elárulta,
hogy igazából már a 2018-as
EuroSkills-en jár az esze, s tervei között szerepel a hegesztő
mesterképzésen való részvétel is.
– Nagyon elégedett vagyok
Dani munkájával, igen erős mezőnyben sikerült megszereznie
a kiválósági érmet – értékelte versenyzője teljesítményét
Szőke Péter szakértő. Szerinte
Zaja Dániel legfőbb erőssége
a bevont elektródás kézi ívhegesztés volt, e téren a mezőny Benus Ferenc, Zaja Dániel, Szőke Péter

Takács Dániel virágkötő

Játék, hobbi, szenvedély
Amikor elkezdtem a versenyre való felkészülést, végig
az hajtott, hogy az első öt közé szeretnék bekerülni. Ez
be is jött: a 4. helyet sikerült megszereznem. Nagyon
örülök neki, bár a 0,7 pontos csúszás kicsit fájt: ennyivel maradtam le a dobogóról – kommentálta eredményét a WorldSkills záróünnepsége után Takács Dániel,
aki kiválósági érmet nyert a virágkötők versenyében.

Boros Attila szakértő és Takács Dániel virágkötő

– kocsim –
A verseny során voltak kritikus pillanatai, de nem is a
feladatok nehézsége, sokkal
inkább az idő miatt. Mint elmondta, arra koncentrált, hogy
minden munkában teljesen
magát adja, a legapróbb részletekre is odaﬁgyelt, ezért előfordult, hogy kicsúszott az időből.
Takács Dániel a WorldSkills
magyar csapatába a Virágkötők Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai
Egyesülete által szervezett
válogató verseny megnyerése után került be. Szombathelyen a Herman Ottó Szakképző Iskolában és Kollégiumban
tanult, s már onnan is számos
versenyen elindult és szinte Takács Dániel elmélyülten dolgozik

mindig dobogós eredménnyel
tért haza.
– A szüleim és a tanáraim
most is nagyon-nagyon szurkoltak nekem, ez jól esett – mesélte
büszkén. – Számomra a virágkötő szakma játék és hobbi, szenvedélyesen szeretem – vallotta
be. Tavaszra saját virágüzlete
megnyitását tervezi, bár most a
jövő évi EuroSkills a legközelebbi fontos cél. Ha már ilyen
közel jutott a dobogóhoz, otthon szeretne tényleg felállni rá.
– A virágkötők versenye egy
hatalmas sátorban zajlott, szerencsére, a nagy hőségben a
hűtést remekül megoldották.
Eleinte óriási volt a káosz, de
végül mindenki kihozta magából a legtöbbet. Dani különösen, hiszen szakértője, Boros
Attila majdnem elájult, amikor
versenyzője az utolsó feladat
befejezése előtt 15 perccel balesetet szenvedett.
– Kitartás, önzetlenség és
szakmai alázat jellemzi, nagyon büszke vagyok rá – hangsúlyozta.
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Az ÉVOSZ tehetséggondozó programot szervezett

Pozitív a szakértők véleménye

A legfontosabb a gyakorlat Világszínvonalú verseny,
jól felkészült indulókkal
A kőműves, szárazépítő és ács szakmában egyaránt
a középmezőnyben végeztek a magyar versenyzők
az idei WorldSkills-en. Illúzió lett volna ennél jobb
eredményre számítani – véli Pete Zoltán, a szakmai
támogató Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) képviselője.
(kocsi)
– Ez a világverseny is bebizonyította, hogy az elméleti tudás mellett a gyakorlati készségnek, azaz a gyors és méretpontos munkavégzésnek milyen fontos a szerepe, ami egyben versenyképesség és magabiztosság növelő tényező is.
Ezért a gyakorlati készég fejlesztésének a szakképzésben
is nagyobb hangsúlyt kellene
kapnia – mondta el lapunknak
Pete Zoltán.
A kőműves versenyfeladat
az idén először nem volt előzetesen ismert. Azt a ﬁatalok
csak a verseny kezdetekor
kapták meg. Ez a felkészülésüket jelentősen megnehezítette, hiszen korábban 70-80 százalékos arányban már előre
tudták, hogy a versenyen mire
számíthatnak. Ennek ellenére nagyon szoros eredmények

Pete Zoltán, az ÉVOSZ képviselője

születtek. Az első húsz helyen
végzettek között csak 10 százalék volt a pontkülönbség.
Maga a feladat is érdekes volt.
A kőművesek számára a gyakorlati készég fejlesztésére az
ÉVOSZ tavaly egy tehetség-

gondozó programot szervezett, amelyen nyolc szakiskola tanulói vettek részt. A projekt munkájába egyúttal a tanulókat kísérő tanárokat is bevonták. Hédl Ádám is ennek a
felkészítésnek az eredményeként nyerte el a WorldSkills-en
való részvétel lehetőségét. Korábbi tanára, a kőműves szakma új szakértője, Gángó-Péter
Diána az Erasmus program
keretében több külföldi gyakorlati továbbképzésen vett
részt az ÉVOSZ szervezésében. Ambiciózus szakiskolai
tanárként energikusan irányította a magyar versenyző felkészítését.
Szentesi Mária elismert szakértő a hazai szárazépítők körében, aki egyben a Szárazépítési ismeretek című tankönyv
szerzője is. „Magyarország először indított versenyzőt ebben
a szakmában, és Szentesi Mária szakértő a versenyzőjével,
Lóczi Gáborral együtt jól mutatkozott be a WorldSkills-en.
Ráadásul kettejük együttműködése szakmailag és emberileg is példamutató volt a magyar csapatban” – jegyezte
meg Pete Zoltán.

A PPG Trilak Kft. tíz éve szponzorálja a versenyeket

Befektetés a szponzoráció
Horváth Józsefet, a Trilak szakképzési képviselőjét
büszkeséggel tölti el, hogy a cég által idén támogatott WorldSkills-es versenyző, Cseke Szabolcs szakmájában a világ negyedik legjobb szakmunkása és
a magyar csapat legjobbja lett. A PPG Trilak Kft. befektetésnek tekinti a festő, díszítőfestő szakma versenyeinek támogatását.
Kocsi Margit
Tíz éve szponzorálják a Szakma Sztár Fesztivált, s amint tudomást szereztek a WorldSkills
és a EuroSkills versenyekről,
megjelentek a szakma támogatójaként – mondta el lapunknak Horváth József, a cég szakképzési képviselője.
Magyarország legnagyobb
festékgyártójaként kötelességüknek érzik a ﬁatal szakemberek támogatását. Szeretnék
elérni, hogy a jövőben többen

válasszák a festő szakmát, hiszen üzleti érdekük is ez.
A sikeres WorldSkills után
különösen nagy hajtóerő számunkra, hogy jövőre Budapesten lesz a ﬁatal szakmunkások
Európa-bajnoksága. A szponzoráció segítségével jó példák
sorát tudjuk megmutatni a ﬁataloknak arra, hogy mi mindent lehet elérni karrierépítésben és világlátásban – hangsúlyozta Horváth József.
A PPG Trilaknál arra számítanak, hogy a EuroSkills hatására áttörés lesz a szakkép-

Horváth József, a Trilak szakképzési
képviselője

A szakképzésben is Ipar 4.0

– kocsi –
A mechatronikai versenyről
úgy vélte, hogy ezúttal komoly
feladatot kaptak a csapatok.
Ez illeszkedik abba a trendbe, hogy ebben a szakmában
évről évre egyre többet kell
teljesíteni – mondta. De szerencsére a magyar csapat – Sipos Kristóf és Takács Zoltán –
a rendkívül erős mezőnyben
megerősítették helyüket a világ legjobbjai között.
A verseny már előrevetítette, hogy a mechatronika szakma, amely a gépészet, elektronika és informatika hármasát ötvözi, az Ipar 4.0 irányába fordul, s azon belül a

Siszer Tamás, a Festo Kft. Didactic
vezetője

digitalizáció mellett a technológiai elemekre kerül a hang-

Dalia László

verseny gördülékenységét segíthetik.
Papp Zoltán Olivér mérnök,
a CAD technológiák szakembere, ugyancsak először járt világversenyen. Miközben alkalma
volt reggeltől estig végigkövetni a versenyt, már van fogalma
arról is, mit kell tudnia egy magyar versenyzőnek, ha indulni
akar a gépészeti 3D-s modellezésben. Eddig ugyanis ebben a
műfajban még sosem indult magyar ﬁatal.
Versenyző nélküli szakértőként szabadon járhattamkelhettem, megﬁgyelhettem a
versenyzőket munka közben,
le is fényképeztem, amit érdekesnek tartottam – mondta. –
Fantasztikus verseny volt. Elképesztően hatalmas munka
egy ilyen verseny megrendezése, és óriási kihívás – versenyzőként és szakértőként
egyaránt – jelen lenni. Általában hajnali kettőkor még műszaki rajzot pontoztunk, másnap pedig már hatkor reggeliz-

tünk, hogy kiérjünk fél nyolcra a versenyre. És ez így ment
nyolc napig.
Tomori Zoltán, a Miskolci
Egyetem docense, CNC marós szakértőként vett részt a
WorldSkills-en. – Világszínvonalú versenyt láttunk, jól felkészült indulókkal. Az európaiak
azonban a „fasorban sem voltak” – fogalmazott, hiszen az első öt helyet az ázsiaiak vitték
el. S ez nemcsak a marósokra,
hanem az esztergályosokra és a
CAD tervezőkre is igaz.
Az ázsiaiak tekintélyes szerszámos ládával érkeztek, látszott, hogy két éve másra sem
készültek. Imponáló volt a tudásuk. Igaz, a motivációjuk is
más, mint az európaiaké. Náluk
minden versenyzőt kiemelten
támogatnak. A marás legjobbja például vezetői állást kapott
a Samsungnál, sőt az állam egy
házat is ajándékozott neki.
– Engem arra kért fel a kamara, hogy vizsgáljam meg, érdemes-e magyar versenyzőt indítani a budapesti EuroSkillsen. Erre csak egy választ adhatok: igen. Én elhoztam minden anyagot, sőt az utóbbi tíz
év összes versenyének feladatát begyűjtöttem, így lesz miből
gyakorolni...”

Őri Péter 2012 óta az autószerelők versenyének szervezője
és támogatója, korábban főként
csapatversenyeknél szerzett rutint. A szakértők fele egyébként
tanár, a másik fele a szakmából
jött, ő három évig gyakorlatvezető volt a Budapesti Műszaki
Egyetemen.
Mint lapunknak elmondta,
elsősorban tanulni akart Abu
Dhabiban. A EuroSkills-re készülve, a feladatok kitalálásában, értékelésében kívánt tapasztalatot szerezni. A helyszínen azt látta, hogy az előkészületek nem voltak száz százalékosak, szükség volt a szakértői
közreműködésére a szervezésben s később, az értékelésben
is. Ez nem volt ellenére, hiszen
a gyakorlati tapasztalat minden
másnál többet ér.
Őri Péter több tanulságot is
levont a látottakból. Mindenekelőtt azt, hogy a versenyzők felkészítését versenyszerűen, a
modulokra kell építeni. A másik,
hogy nem rosszabb a magyar
auószerelők felkészültsége, viszont nyelvtudásban nem állnak
jól. Márpedig angol nélkül ma
már nem lehet boldogulni.
Megvan az esélyünk, hogy
a EuroSkills-en mi is versenybe szálljunk, ugyanakkor Abu
Dhabiban akadt olyan feladat
is, amely a magyar oktatásban
egyáltalán nem szerepel. A budapesti verseny előtt a felkészítésre jóval több időt kell majd
szánni… Sok praktikus ötletet
is sikerült ellesni, amelyek a Szakértők karéjában Tomori Zoltán (középen, piros-fehér-zöld felsőben)

Épület- és bútorasztalosok

Jó a legjobbak közé tartozni

zés népszerűségében Magyarországon, ami pozitívan hat
majd a festő, díszítőfestő szak- Mindkét magyar asztalos versenyző kiválósági ér- gi EuroSkills-re, ahol Bence
ma vonzerejére is.
met szerzett a WorldSkills-en. Stadler Bence épület- ezüstérmes lett, Roland pedig
asztalos a világ legjobbjai közt ötödikként, Liszi Ro- akkor is kiválósági éremmel
land bútorasztalos pedig a tizedik helyen végzett. tért haza. Egyformán kiemelSzakértőik, Babanecz Csaba és Fekete Zoltán büsz- ték, hogy sokat köszönhetnek
azoknak, akik végig támogatkék versenyzőik teljesítményére.
ták őket ezen úton: a szüleiknek, a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrumnak, oktatóiknak, szakértőiknek és
szponzoraiknak, a Festool Magyarországnak és a H-Didakt
súly. Ezzel a folyamattal a
Kft.-nek.
szakképzésnek és a tanárokBence közben már elkezdte
nak is lépést kell majd tartani.
tanulmányait a Soproni EgyeA Festo ugyancsak felkészült
temen, faipari mérnöknek kéezekre a változásokra, és már
szül, Roland pedig a családi
sorra szállítja az Ipar 4.0-ás
vállalkozásukat
választotta,
oktatási eszközeit Dél-Ameott dolgozik. Ebből úgy tűnhet,
rikától kezdve Kínáig a világ
hogy elválnak útjaik. De nem!
minden tájára.
Mindketten aktívan részt akarMagyarországon szintén fonnak venni az utánuk követketos és sürgős a szakképzés fejző versenyzők támogatásában,
lesztése, itthon is egyre magahiszen ezt ők is megkapták az
sabb tudásszintű szakember„öregektől”, és élményeikkel,
re lesz szükség – hangsúlyozta Az épület- és bútorasztalos versenyzők szakértőikkel
tapasztalataikkal egy életre a
Siszer Tamás. – Ebben segítSkills versenyekhez kötötték
het az oktatási intézményeknap miatt, de aztán jól sikerült magukat.
–K–
ben a szakköri tevékenység újminden – tette hozzá Roland.
A magyar versenyzők folyaraélesztése, a tanárok továbbA két ﬁatalnak eddig sok te- matosan jól teljesítenek az
A versenynek voltak fel- kintetben közös volt az útja: asztalos szakmákban, Benképzése és az ehhez szükséges
infrastruktúra, eszközpark lét- emelő és kritikus pillanatai – mindketten a Székesfehérvá- ce mindössze két ponttal mamondták el egybehangzóan. ri SZC Vörösmarty Mihály Ipa- radt le a dobogóról – emelte ki
rehozása – emelte ki.
Már eldőlt, hogy a magyar – Az első nap végén kicsit le- ri Szakgimnáziuma és Szakkö- Babanecz Csaba. Fekete Zolcsapat ugyanebben a felállás- tört lettem, mert nem minden zépiskolájában, majd a Buda- tán szakértővel együtt mindban indul a jövő évi EuroSkills- úgy jött össze, ahogy tervez- pesti Komplex SZC Kaesz Gyu- ketten büszkék versenyzőjüken. A Festo Kft. vállalta, hogy tem, de a csapatom segítségé- la Faipari Szakgimnáziuma és re, aki szerint hihetetlenül keismét segít a felkészülésben, a vel átlendültem a dolgon – me- Szakközépiskolájában tanul- mény versenyen vannak túl, a
csapat tagjai már gyakornok- sélte Bence. – Nekem a máso- tak. 2016-ban indultak az or- bútorasztalosoknál a mezőny
ként dolgoznak Ipar 4.0-as pro- dik nap vége volt a kritikus, szágos válogató versenyen, első feléből bárki felállhatott
kicsit izgultam a következő onnan kerültek ki a götebor- volna a dobogóra – mondta.
jekteken a Festo Kft.-nél.

A Festo Kft. a 2018-as EuroSkills-t is támogatja

Az Ipar 4.0 átveszi a hatalmat a mechatronikában,
erre kell felkészülni a szakképzésben is – hívta fel
a ﬁgyelmet Siszer Tamás, a Festo Kft. Didactic vezetője. Az idei WorldSkills-t értékelve megállapította, hogy a ﬁatal szakmunkások világbajnokságát a
szokásos színvonalon rendezték meg Abu Dhabiban.

Abu Dhabiba három olyan szakértő is utazott a magyar csapattal, akik megﬁgyelőként vettek részt a
versenyen. A feladatuk a nagyszabású világverseny
megrendezésének és lebonyolításának tanulmányozása volt, felkészülési tréningként a 2018-as budapesti EuroSkills-re.
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A sikerek népszerűsítik a szakmákat

A szakmunka ma már más, mint régen

A faipar vonzó életpálya

A versenyek mutatják
a szakma fejlődési irányát

A faipari szakmákban az utóbbi években jelentősen
nőtt a beiskolázási arány: a szakemberek szerint ehhez nagymértékben hozzájárultak a nemzetközi versenyeken elért nagyszerű sikerek, amelyek egy vonzó életpálya lehetőségét mutatják meg a ﬁataloknak.

Bánátfy Andrea, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum főigazgató
helyettese

Losonczi Lívia
Világversenyen érmet szerezni, az a szakma csúcsa – vélekedett Bánátfy Andrea, a Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum főigazgató helyettese. Mire a ﬁatal szakmunkások eljutnak a WorldSkills-re,
addigra nagyon intenzív, megfeszített munka áll mögöttük:
az eredményeket, a tapasztalatokat a további szakmai életükben is hasznosítani tudják,
akár a napi gyakorlatban, akár
a következő versenyzők felkészítésében. Nekünk pedig pályaorientációs szempontból
nagyon fontos, hogy lássák a
szakképzés iránt érdeklődő ﬁatalok, milyen szakmai sikereket lehet elérni egy-egy pályán
– hangsúlyozza a szakember.
A Budapesti Komplex Szak-

Laczik Szabolcs, a Tooltechnik
System Kft. cégvezetője

képzési Centrum kiváló együttműködést épített ki a szponzorokkal, és a szakértőkkel.
A ﬁatalok minden lehetőséget
megkapnak ahhoz, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel a versenyekre. Ezért is alakították
ki az úgynevezett 8-as műhelyt
a Centrumhoz tartozó Kaesz
Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskolában. A tanműhelynek ma már olyan híre van, hogy folyamatosan érkeznek a külföldi érdeklődők,
megnézni a felszereltséget, a
felkészítés folyamát, netán ellesni az esetleges szakmai fogásokat. A Centrum iskoláiban egyébként a faiparin kívül
más, meglehetősen sok kézimunkát igénylő szakmát is oktatnak. Bánátfy Andrea szerint
meg kell találni a középutat az
egyre újabb és újabb szakmák

megjelenése, és a régiek megtartása között. Vannak foglalkozások, amelyeknek a hagyományai miatt a kézi munkát
nem lehet gépekkel helyettesíteni: ilyen például az asztalosoknál az intarzia berakás.
Azért azt is fontos megjegyezni, hogy a kézi munkának mindenhol nagy értéke van, tehát
már csak ezért is meg kell őrizni az ilyen típusú szakmákat,
természetesen helyt adva az
újabbak megjelenésének.
Laczik Szabolcs, a Tooltechnik System Kft. cégvezetője
szintén úgy véli, hogy a szponzorok és a Szakképzési Centrum együttműködése nagyban
hozzájárult az asztalos szakmák sikereihez. A Tooltechnik
Kft. fő proﬁlja az asztalosipari gépek gyártása, termékeik a
szakma csúcsát jelentik: A ﬁatalok a hazai és a nemzetközi
megmérettetések során mindig ezekkel dolgozhatnak, hiszen a cég, a H-Didakt Kft.-vel
együtt, évek óta támogatja a
felkészülést és a versenyeket.
Mint Laczik Szabolcs hangsúlyozta, a vállalkozásuknál generációkban gondolkoznak.
Azt szeretnék, ha évtizedek
múlva is a cég gépeit használnák az asztalosiparban. A ﬁatal szakembereknek tehát meg
kell ismerniük ezeket a termékeket, és ehhez az európai és
a világversenyek kiváló lehetőséget biztosítanak. Nagyon
sok iskolával is kapcsolatban
állnak, hogy bemutassák a legújabb technológiát a szakoktatóknak, azok pedig továbbadhassák az ismereteket a diákoknak.
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum vezetői arra
készülnek, hogy jövőre más
szakmákban is támogatnak diákokat a budapesti EuroSkills
versenyen.

Szakmák éjszakája, nyílt napok – csak néhány azon
tevékenységek közül, amelyeket a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (BGSZC) szervez a pályaválasztás előtt állóknak. Horváth Béla főigazgató szerint a szakmák népszerűsítésére minden lehetőséget meg kell ragadni. Mikus György, a Legrand
Zrt. kereskedelmi igazgatója pedig úgy látja, hogy a
versenyek megmutatják a szakmai továbblépés irányait is.

Horváth Béla, a BGSZC
főigazgatója

Losonczi Lívia
Egyelőre viszonylag kevés
szakképzési centrum vállalja, hogy koordináló szponzorként néhány versenyzőt világversenyre felkészítsen –
mondta Horváth Béla. Tény,
hogy nem kevés anyagi, erkölcsi és szellemi erőforrást igényel, még akkor is, ha a pénzügyi terheket megosztják a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Mikus György, a Legrand Zrt.
kereskedelmi igazgatója

ebben az évben a víz-, gáz- és
fűtésszerelő szakmákat támogatta, de szeretnék bővíteni a
palettát. Elképzeléseik szerint
a következő nemzetközi versenyekre az autószerelő illetve karosszéria szakmákban is
indítanak résztvevőket, az eddigieknél jóval nagyobb szakmai háttérrel. A tervről tájékoztatni kívánják az összes
hazai, autózással kapcsolatos
céget, számítva anyagi támogatásukra.
A 13-14 éves gyerekek esetében gyakran a szülők dönte-
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nek a továbbtanulásról. Fontos tehát, hogy meggyőződjenek róla, a ﬁzikai szakmák
ma már nem azt jelentik, mint
régen, hangsúlyozta a főigazgató. Ugyanígy vélekedett a
Legrand Zrt. kereskedelmi
igazgatója is. A francia világcég hazai leányvállalata 2006
óta szponzorálja a villanyszerelő szakma versenyzőit.
Mikus György szerint a nemzetközi megmérettetéseken
jól látszik, hogy milyen irányba megy a szakma, mit kell
tudni a jövendő szakembereknek. Ez pedig a hagyományos villanyszerelésen kívül
az automatizálási ismereteket
jelenti.
Nálunk a szükséges programozást az egyetemeken, főiskolákon tanítják, a szakiskolákban nem – mutatott rá.
A cég szakemberei úgy látják,
hogy a mostani egyetemi tananyagnak részben már a szakközépiskolai oktatásban is
meg kellene jelennie.
A Legrand Zrt. a területileg
illetékes szakképzési centrumokkal három oktatási központot hozott létre, és folyamatban van további három kialakítása egyrészt a legkorszerűbb technológia – például a
KNX, „okosház” rendszerek
– megismertetése, másrészt a
versenyképes képzés érdekében. Az utánpótlást szolgálja a Legrand Zrt. hárompilléres gyakornoki programja is.
A vállalatvezetés elkötelezett
a duális képzés mellett, szakmunkástanulóknak biztosítanak gyakorlati képzést.

Informatika: Reményi Zoltán, HTTP Alapítvány
Borbíró Gertrúd, CosMed Kft.

Szépség és természetesség
A szépségápolás kategóriában a gyanta mellett a cukorpasztás szőrtelenítés is megjelent az idei világversenyen, jövőre azonban a budapesti EuroSkills-en már
csak ez az eljárás szerepel a kötelező listában. A technológiát itthon és számos országban meghonosító, a
terméket gyártó- és forgalmazó CosMed Kft. megkapta a Magyar Termék Nagydíjat, tulajdonosa, Borbíró
Gertrúd pedig elnyerte az Év Exportőre címet is.

(loli)
A cég a cukorpasztás eljárással és az eköré épült termékcsaláddal 44 országban van jelen. Használatához elengedhetetlen a technika tökéletes ismerete, ezért kötelezően tanfolyam elvégzéséhez kötött. A
korábbi eljárások – például a
gyantázás – mára teljesen elavultak, fájdalmasak, gyakran
okoznak allergiás tüneteket
és a hatásuk sem tartós. Ezzel
szemben a cukorpasztás szőrtelenítés során egy szabadalmazott technológiával kizárólag cukrot és vizet használnak,
tehát kizárólag természetes
anyagokat, mindenféle adalék
nélkül. Ezzel a test minden felületét tudják szőrteleníteni,
úgy, hogy nem ártanak vele a
bőrnek.
Mint Borbíró Gertrúd hangsúlyozta, a CosMed Kft. fontosnak tartja, hogy a szakmák
újra visszanyerjék egykori fényüket, újra vonzó választássá válhassanak a továbbtanulás előtt álló ﬁatalok szemében. Ezért is támogatja a versenyeket, amelyek egyúttal

jó lehetőséget kínálnak arra,
hogy a jövő kozmetikai szakembereivel megismertessék a
legújabb irányzatokat. Ráadásul nemcsak a szakembereknek, hanem az érdeklődőknek,
a versenyekre látogatóknak is
bemutathatják, milyen lehetőségek vannak a szépségápolási szakmán belül, hogyan lehet
természetes módszerekkel felváltani a bevált, megszokott
eljárásokat.
Jövőre, a budapesti európai
szintű verseny résztvevői valamennyien ugyanolyan támogatásban részesülnek majd, mint
idén a magyar versenyzők.

Piacképes szaktudás a cél
A nemzetközi szakmai versenyek nemcsak naprakész
tudást igényelnek, hanem vissza is hatnak az oktatásra – hangsúlyozta Reményi Zoltán, a HTTP Alapítvány kuratóriumi elnökhelyettese. A EuroSkills
és a WorldSkills egyértelműen megmutatja, melyek
azok a nemzetközi tendenciák, trendek, amelyeket
az informatikai oktatásban mindenképpen ﬁgyelembe kell venni.
L. L.

Borbíró Gertrúd, a CosMed Kft.
tulajdonosa

Vagyis a CosMed disztribúciós
partnerei jóvoltából mindanynyian ugyanazt a felkészítést,
oktatást, alapanyagot kapják
meg a saját hazájukban. Így a
verseny valóban kiegyenlített
mezőnnyé válik.

A HTTP Alapítvány tíz éve
vesz részt a nemzetközi szakmai versenyeken az informatikai rendszerüzemeltető, 2017től pedig a webfejlesztő szakma támogatójaként is. A rendszerüzemeltetés olyan terület,
ahol a magyar ﬁatalok évek
óta kiugróan nagy sikereket
érnek el. Reményi Zoltán szerint ez annak a szisztematikus építkezésnek köszönhető,
mely a versenyzők kiválasztásától a felkészítésen át a verseny utolsó percéig tart.
Két-háromszáz diák közül
választják ki azt a versenyzőt,
vagy csapatot, akik Magyarországot képviselik ebben a szak-

mában. Sikerült elérnünk, hogy
nagyon sok iskola érdeklődik a
verseny iránt. A tanulókat háromfordulós
megmérettetés
során választják ki. Felmérik a
képességeiket és a készségeiket, olyan típusú feladatokkal
terhelik őket, amilyenekre a
versenyen számíthatnak. Azok
számára, akik ezt a szintet teljesíteni tudják, csaknem másfél
éves intenzív felkészítési időszak következik. A naprakész
tudás megszerzése az informatikában elengedhetetlen. Sőt,
a versenyfeladatok közvetítik
mindazokat a plusz követelményeket, trendeket, amelyeket
ma ezen a pályán ismerni kell.
– Az információkat mi továbbadjuk a szakképző kollégáknak, ők ebből látják, mi-

Reményi Zoltán, a HTTP Alapítvány
kuratóriumi elnökhelyettese

lyen területeket kell az oktatás középpontjába helyezni
– hangsúlyozza Reményi Zoltán. Hiszünk abban, hogy a piacképes informatikai szakképzés feltétele a diák, a tanár és
a tananyag hármas kapcsolata,
amelynek minden eleme a helyén van – vallja az alapítványi
vezető.
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Szekeres Zsolt, a EuroSkills technikai menedzsere

Dita Traidas, a WorldSkills Europe új elnöke

Felkészül: Budapest

A 2018-as EuroSkills kiváló
verseny és jó példa lesz

Abu Dhabiban több versenyző és szakértő már a következő EuroSkills-re gondolt, néhány szakember pedig eleve azért utazott a világversenyre, hogy a 2018as versennyel foglalkozzon. Ezek közé tartozik Szekeres Zsolt, aki a technikai menedzsere lesz a budapesti EuroSkills-nek. Három és fél hetet töltött Abu
Dhabiban, a látottakról kérdeztük.

Dalia László
– Milyen tapasztalatokat
sikerült szerezni?
– Mivel a 2018-as EuroSkills
rendezője Budapest lesz, természetes, hogy néhány szakember hivatalból azért volt
Abu Dhabiban, hogy tapasztalatokat szerezzen a rendezésből és felmérje a hibalehetőségeket. A magyar fővárosban ugyan „csak” 28 ország
legjobb ifjú szakemberei mérik össze tudásukat, de a tét
ugyanaz, a német, francia és
belga rendezőkkel kell versenyre kelni. Több szakértővel és versenyzővel beszéltem, akik kellemes élményekkel tértek haza, ugyanakkor
az is kiderült, hogy voltak a
versenyen zökkenők, bizonyos szakmákban késve érkeztek meg az anyagok, szerszámok és kommunikációs
gondok is adódtak. A kuliszszák mögé is beláttam. Európai szemmel Abu Dhabi érdekes város. A fejlett technológiák, gépek, alapanyagok
mind megtalálhatók, elérhetők, de a nemzetközi cégek
leginkább importálják azokat. Azt hiszem néha megfeledkeztek a szervezők arról,
hogy a szállításra, vámolásra
idő kell. Hiába a jó kapcsolatok, a törvény, az törvény és
bürokrácia ott is van. Előfordult, hogy egy konténer három hétig várt vámkezelésre. És volt olyan alapanyag,
amely sosem érkezett meg,
ezért a helyi beszállítótól kellett másikat rendelni. Ez esetben a minőségi különbségek
okoztak némi problémát. Bizonyos versenyfeladatokon
is módosítani kellett, mert hiányzott néhány alkatrész az
eredeti modulhoz.
– Kommunikációs zavarok
is előfordultak?
– A csapatok ebből mit sem
éreztek, hiszen a WorldSkillsen megengedett a tolmácsolás és több csapat élt is ezzel
a lehetőséggel. Főleg az ázsiaiak saját tolmácsot is hoztak. A versenynek, ahogy a
budapestinek is az lesz, az angol volt a hivatalos nyelve. A
kulisszák mögött dolgozók

Szekeres Zsolt, a EuroSkills technikai
menedzsere

többsége azonban vendégmunkás volt, akik közül sokan nem beszélnek jól angolul. Általában elég volt egyszer szólnunk a kivitelezőknek, de megesett, hogy tizedszerre sem értettek meg bennünket. Budapesten efféle
gondunk nem lesz, hiszen a
Hungexpon nemcsak a szervezők lesznek magyarok, hanem a kivitelezők is.
– Mi a hasonlóság és a különbség a WorldSkills és a
EuroSkills között?
– Nem lehet összehasonlítani a WorldSkills-t és a
EuroSkills-t, bár a szakmai
részében nincs nagy különbség. Legfeljebb a hangsúlyok
tolódhatnak el, mint például
a villanyszerelőknél. Budapesten a programozás sokkal
jobban dominál majd, mint
Abu Dhabiban, hiszen ott nehéz lett volna úgy összehangolni a kultúrákat, hogy ne
kerüljön hátrányba az európai, az amerikai vagy éppen
az ázsiai versenyző. Abu Dhabiban 57 nemzet ﬁatal szakemberei versenyeztek, Budapesten pedig „csak” 28 ország
képviselteti magát. A feladatokban nagyobb különbség
fedezhető majd fel, mint a
rendezésben. Jelen állás szerint egyébként 41 szakmában
mérik majd össze a tudásukat
a ﬁatalok, s a mezőny nagyon
erős lesz. Számunkra a legnagyobb feladat, hogy minden
szakmában megtaláljuk azt a
céget, amely mind technikai

háttérben, mind minőségben
biztosítja, hogy jó versenyt
rendezzünk. Ezek többsége
magyar cég lesz, de vannak
köztük multik is. A multik
95 százalékának viszont van
magyarországi leányvállalata, így nálunk nem lesznek
kommunikációs és szállítási problémák sem. És arra is
gondolunk, hogy a budapesti verseny kiváló lehetőség
a magyar ﬁataloknak, hogy
megmutassák, mit tudnak és
a látogatóknak, hogy kedvet
kapjanak egy-egy szakmához. Egyébként én Abu Dhabiban és a megelőző versenyeken is azt tapasztaltam,
hogy mind az ipari, mind a ﬁnanciális hátteret felülírták a
mi versenyzőink, vagyis nagyon jól szerepeltek. Mert az
tagadhatatlan, hogy a legtöbb
szakmában a nyugat-európaiak nagyon jók, magas a színvonal, ez a WorldSkills eredményeiben is meglátszott.
– Sok versenyen megfordult már, melyiket tekinti példának, amelyhez foghatót szívesen látna jövőre
Budapesten?
– 2012 óta minden versenyen ott voltam, a Sao Paulóit kivéve. Ha maradunk a
EuroSkills-nél, akkor a lipcseit tekintem példaértékűnek, az
szinte tökéletes volt. A német
precizitás működött. Lille-ben
is kitettek magukért a szervezők, míg a belgiumi Spa-ban
rossz volt a helykiválasztás és
az időjárás is megkeserítette a
szervezők életét.
– Hogy áll most a budapesti verseny szervezése?
– Nagyjából egy év van hátra a versenyig, s mondhatom
50 százalékon állunk, vagyis tartjuk a magunk által szabott határidőket. Márciusban
szervezünk majd egy előkészítő értekezletet, ahol a főszakértők, a szervezők és a kivitelezők is itt lesznek és akkor már a műhelyek kialakításáról, a felszerelésekről beszélhetünk. Minden verseny a
Hungexpo területén lesz. Az
A pavilonban az építőipari és
járműipari, a D csarnokban a
gépészeti, a G csarnokban a
szolgáltató és az F pavilonban
a kreatív, informatikai szakmák versenye lesz. A B pavilonban lesz az étkezés, valamint a megbeszélések. Budapest nyolc szállodájában helyezzük majd el a szakértőket,
versenyzőket. A közlekedésről még tárgyalunk a BKK-val,
a MÁV-val és magánfuvarozókkal.

Először választottak női és egyúttal kelet-európai
elnököt a WorldSkills Europe élére. Az ambiciózus
lett Dita Traidast Abu Dhabiban választották meg a
szervezet vezetőjének, aki exkluzív interjút adott lapunknak.
Kocsi Margit
– Mi volt az első érzése,
amikor megválasztották a
WorldSkills Europe (WSE)
elnökének?
– Már az elmúlt négyévi igazgató tanácsi tagságom során
kialakult a személyes elképzelésem a szervezet előrehaladásáról arra az esetre, ha megválasztanának elnöknek. Amikor
ez valóban megtörtént, az első
érzésem az volt, hogy ez jó, hiszen a tanácsban olyan kollégáim vannak, akiket már jól ismerek, és akik a szakmák világának szakértői a saját országukban. Második gondolatként
pedig az járt a fejemben, hogy
mostantól – a tanáccsal együtt
– én vezetem ezt a szervezetet,
ami nem könnyű. Ugyanakkor
rendkívül inspiráló munka, s
teljes sokféleségében, a közös
értékeket követve felöleli Európa egészének szakmai képzési és oktatási rendszereit.
– Milyen célokat szeretne
elérni ebben a pozícióban?
– Rövid távon szeretném láthatóvá tenni a WSE-t a fő európai hatalmi struktúrákban,
így az Európai Bizottságnál, az
Európa Tanácsnál és az európai szociális partnereknél. Hatékonyan kell kihasználnunk
a szakértői intézmények – így
a Európai Képzési Alapítvány,
CEDEFOP, OECD – támogatását és forrásait, amelyek a szakképzés politikájával és fejlesztésével foglalkoznak. Nemcsak

Teljes erővel a sikerért dolgozunk

K. M.
Nem hétköznapi a feladat.
Mind szakmailag, mind emberileg személyesen is nagy
kihívásnak tartom, hogy rám
bízták a ﬁatal szakmunkások
Európa-bajnokságának szervezését. Egy ilyen rendezvény
szervezésébe mindent bele
kell tenni, nemcsak nekem,
hanem a szervező csapat minden tagjának. A kamara részéről logikus volt ez a döntés, hi-

szen a EuroSkills-ről azok a
delegáltak és szakértők tudják
a legtöbbet, akik már régóta
részt vesznek ebben a munkában – hangsúlyozta Csiszár
Zsóﬁa, aki Magyarország technikai delegáltjaként 2011 óta
dolgozik a ﬁatal szakmunkások nemzetközi verseny sikereiért.
A felkészülés során a 2016os év elsősorban a csapat felépítéséről szólt, amely jelenleg 13 tagú. Közülük négyen
a technikai feltételeket, ket-

Csiszár Zsóﬁa, a EuroSkills Budapest
2018 projektmenedzsere

ten a szállást-utazást, ketten
a kísérő rendezvényeket, egy
munkatárs pedig a PR-mun-

Dita Traidas, a WorldSkills Europe
új elnöke

– Hogy ha úgy tűnik, hogy
velem két tradició dőlt meg
a WSE-ben, egyrészt mert
én vagyok az első női elnök,
másrészt mert kelet-európai
vagyok, akkor Magyarország
is tradiciódöntő, mert az első
kelet-európai ország, amely
elnyerte a EuroSkills rendezési jogát. Ezzel esélye nyílt arra, hogy bizonyítsa: erős és tudásban hasonlóan felkészült,
mint az EU nyugat- és északeurópai tagállamai, kiemelten
kezeli az európai színvonalú
szakmai oktatás és képzés kialakítását és fontos eszköznek
tartja az európai versenyeket
a gazdasági növekedéshez és
a fenntarthatósághoz, az életbevágóan fontos minőségi
képzett munkaerő biztosításához. Biztos vagyok abban,
hogy a 2018-as EuroSkills kiváló lesz. Egyúttal bízom abban, hogy Magyarország példája más országokat is arra
késztet majd, hogy csatlakozzanak a WorldSkills Europehoz.

Díjátadó ünnepség a 2017-es WorldSkills-en Abu Dhabiban

A EuroSkills Budapest 2018 előkészületei menetrend szerint zajlanak

A EuroSkills előkészítése menetrend szerint zajlik.
A feladat nagy, de azért nem ismeretlen számunkra.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi a Szakma Sztár Fesztivált, tíz éves
tapasztalatunk van már a versenyszervezésben –
nyilatkozta lapunknak Csiszár Zsóﬁa, a EuroSkills
Budapest 2018 projektmenedzsere.

stratégiailag, hanem a működésben is szeretném hozzákapcsolni a WSE-t a WorldSkills
International-hez. A WSE-nek
erősíteni kell az állandó és winwin együttműködést az Európában működő vállalatokkal és
üzleti szektorral. S végül, középtávú célom az is, hogy magas színvonalon tartsuk, minőségben és hatósugarukban
is javítsuk az európai szakmai
versenyeket, a EuroSkills-en
elérhető szakmák számának
növelésével, és a kétévente
megrendezésre kerülő verseny
vendéglátóinak támogatásával,
a legjobb gyakorlatok és eljárások átadása révén.
– Ön az első elnök ebből a
térségből. Vannak speciális
céljai régiónkra?
– Örülök, hogy az Európai
Unió részét alkotó Kelet-Európa képviselethez jutott egy európai szintű szervezet, a WSE
menedzsmentjében. Igyekszem
az EU család „ﬁatalabb és kevésbé fejlett” országait hozzá
segíteni a szakmák európai versenyeivel kapcsolatos tudás és
tapasztalat növeléséhez. A legambiciózusabb célom az, hogy
felhívjam a ﬁgyelmet az EU
Erasmus+ akcióprogramjára,
amellyel elérhetővé válhat a ﬁatalok és szakértők EuroSkillses részvételének és talán a
WorldSkills International eseményeinek ﬁnanszírozása is.
– 2018-ban
Budapesten
lesz a következő EuroSkills
verseny, mit vár Magyarországtól?

kát, főleg a közösségi médiamegjelenéseket szervezi. Ezen
kívül az adminisztrációt háromfős részleg végzi. Elképzelhető, hogy szükség lesz
még egy-két szakember bevonására.
Mint megtudtuk, már teljes
gőzzel a verseny előkészítésén dolgoznak. Támogatókat
keresnek, eddig mintegy 100
céggel vették fel a kapcsolatot. Az eszközszponzorokkal folytatott tárgyalások számos esetben már ott tartanak,
hogy elkezdődhetnek a szerződéskötések. Emellett számíthatnak a WorldSkills International hagyományos szponzoraira is, e cégek szívesen jelennek meg az európai versenyeken is.
A közelmúltban lezárult a
szálláshelyekkel kapcsolatos

közbeszerzési eljárás: 1300
szobát foglaltak le a 40 ezres budapesti szállodakapacitásból a versenyek idejére, 7-10 ezer vendégéjszakára. Ez elég komoly volumen
– jegyezte meg a projektmenedzser.
A versenyzőket két – az Expo Hotel és a Danubius Hotel
Aréna – szállodában helyezik el, a szakértők szállodái a
helyszíntől kicsit távolabb, a
belváros felé találhatók.
Jelenleg a EuroSkills-en hivatalosan 35 szakmában szervezhető verseny, de a jelentkezésektől függ, hogy végül
mennyi lesz. Európa 28 országából az előregisztráció során 567 versenyzőt neveztek
be, mellettük 493 szakértő fog
dolgozni Budapesten. Az országok már elkezdték lefoglalni a regisztrációs csomagokat. A 35 hivatalos szakma
mellett két demo – pék és betonszerkezet építő – szakmában is lesz verseny. A szabály
az, hogy ha valamelyik ország

szeretne új szakmát behozni a
rendszerbe, a kérésének egy
pályázati folyamaton kell végigmennie. A kérésből akkor
lehet hivatalos versenyszám,
ha előbb demoszakmaként,
aztán hivatalos szakmaként is
megfelelő számban jelentkeznek rá.
A Hungexpo teljes területét
kibérelték a versenyre. – Ha
szükség lesz rá, mi is fogunk
sátrakat építeni, ahogy azt
Abu Dhabiban láttuk. Ez attól
függ, hogy az egyes szakmákban miként alakul a versenyzők száma – jegyezte meg Csiszár Zsóﬁa.
Sikeres és emlékezetes
EuroSkills-re készülünk – szögezte le a EuroSkills Budapest
2018 projektmenedzsere. Szerinte Magyarország jókor pályázta meg és nyerte el a ﬁatal szakmunkások Európabajnokságának rendezési jogát. – Szerencsések vagyunk
abban is, hogy sok segítséget
kapunk a svédektől, az előző
verseny szervezőitől.

