2019/09 / WORLDSKILLS KÜLÖNSZÁM

SIMON KRISZTIÁN

ARANYÉRMES
BÚTORASZTALOS

A SZAKMÁKÉ A JÖVŐ
KELLENEK
A PÉLDAKÉPEK

TARTALOM
1

A SZAKMÁKÉ A JÖVŐ

2 A MAGYAR FIATALOK MEGTALÁLTÁK A HELYÜKET
3 RUGALMASSÁG A KÉPZÉSBEN
4 SZÁMÍTOK A MAGYAROKRA
5 A CSAPATMUNKA SIKEREI
6 KELLENEK A PÉLDAKÉPEK
7 IZGALMAS PILLANATOK, KÖNNYES BOLDOGSÁG
8 SIMON KRISZTIÁN A VILÁGBAJNOK BÚTORASZTALOS
9 WORLDSKILLS 2019  KAZANY
10 MÉG TÖBB IDŐ KELL A FELKÉSZÜLÉSRE
11 NŐ A VERSENYEK VONZEREJE
12 FELELŐSEN A SZAKMÁK MEGBECSÜLÉSÉÉRT
14 KÖZÖS A MUNKA, KÖZÖS A SIKER
16 SIKERES VERSENYZŐKBŐL NAGYKÖVETEK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Üzleti 7 Magazinja
Alapította: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1996-ban
Felelős szerkesztő: Osváth Sarolta | Szakmai lektor: Vörös-Gubicza Zsanett | Szerkesztőség: 06 30 960-6611 | Kiadja: MKIK Szolgáltató Nonproﬁt Kft.,
1054 Bp., Szabadság tér 7., Tel.: 474-5151, fax: 474-5159 | Felelős kiadó: Való-Sipos Ágnes ügyvezető igazgató | Munkatársak: Kocsi Margit, Losonczi Lívia
Borítóterv: Roxer Kommunikációs Kft. | Fotók: HIPStudio Kft., WorldSkills International | Tördelés, nyomdai munkák: Perjési Graﬁkai Stúdió Kft. 1116 Bp.,
Építész u. 8–12. Tel.: 209-3859 Internet: www.perjesi.hu | Felelős vezető: Petró Lajos
Az Üzleti7 Magazin című kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
minden jog fenntartva. Értesüléseket csak az Üzleti7 Magazinra hivatkozva lehet átvenni! | ISSN: 1416-5023

PARRAGH LÁSZLÓ

A SZAKMÁKÉ
A JÖVŐ

PARRAGH LÁSZLÓ

Az eddigi nagy nemzetközi versenyek tükrében milyennek látta a
2019-es WorldSkills-t?

Kazanyban 63 országból 56 szakmában 1354 iatal szakmunkás mérte
össze tudását, a vezető ipari országokon kívül még a kevésbé fejlett
térségekből is érkeztek versenyzők
magas képzettséget igénylő szakmákban. Hazánk méretėhez kėpest sokkal
több versenyzőt tudott nevezni, a magyar csapat 22 szakmát képviselő 24
versenyzőből állt. A szakképzés és a
szakmai versenyek felértékelődését
igazolja, hogy a résztvevő országok
többségéből népes és magas rangú politikai és szakmai delegációk kísérték
a csapatokat. A rendező Oroszország
pedig a legmagasabb szinten mutatta
ki elkötelezettségét, a rendezvényt
Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök nyitotta meg, a záróünnepségen pedig jelen volt Vlagyimír Putyin,
Oroszország elnöke. Ugyanakkor az
előző versenyekkel összehasonlítva,
nem örülök annak a tapasztalatnak,
hogy minden verseny egyre inkább a
pénzről szól. Arról, hogy ki tud többet
invesztálni a verseny megrendezésébe és a versenyzők felkészítésébe.
A Skills versenyek is kezdenek egy
kicsit olyanok lenni, mint az olimpia.
A versenyeken és a szakképzésben
produkált eredményeink alapján, simán járna nekünk akár egy vb rende-

A WorldSkills verseny egyértelműen
mutatja, hogy minden ország számára
kiemelkedő jelentőségű a szakképzés.
Nem véletlenül, hiszen a szakképzett
munkaerőért óriási verseny van a
világban – hangsúlyozta Parragh László,
az MKIK elnöke, akit arra kértünk,
értékelje lapunknak az idén Kazanyban
megrendezett világverseny eredményeit,
tapasztalatait.

zés is, de az adottságaink és az anyagi
feltételeink korlátosak. Az idei verseny például a kifejezetten a világbajnokságra épült mintegy 75 hektáros
Kazan Expo területén zajlott, a nyitó- és záróceremóniát pedig a 2018as labdarugó vb helyszínén, a Kazan
Arénában tartották. Ezzel mi nem tudunk versenyezni.
A magyar szereplés megfelelt-e a
várakozásoknak, hol helyezkedik
el a magyar szakmai tudás a világban?

Versenyzőink és az őket felkészítő,
támogató csapat minden elismerést
megérdemel, büszkék vagyunk rájuk, örülünk, hogy megállták a helyüket az idén is. Itthon vannak viták
a magyar szakképzésről, miközben a
magyar iatalok rendre a legjobbak
között szerepelnek. Ez nem véletlen,
hanem objektív tény, annál is inkább
mert évről évre hozzák az eredményeket. De az sem véletlen, hogy tíz
év után az idén először 8,5 százalékkal több diák kezdte meg tanulmányait szakgimnáziumban, mint álta-

lános gimnáziumban tavaly. A kazanyi sikerek azt is bizonyítják, hogy a
magyar szakképzés a gazdasági szereplők szempontjából jó irányba tart.
Ahhoz, hogy a trendforduló tartós legyen, erősíteni kell a kamara és a vállalatok együttműködését és meg kell
győzni a szülőket arról, hogy szakmát tanulni küldjék a gyerekeket.
Milyen tapasztalatokat szűrt le a
hazai szakképzés irányával és színvonalával kapcsolatban?

A magyar képzésnek kiemelten kell
kezelnie a digitális tudás és az ITtechnológia kihívásait, valamint a
nyelvoktatást, illetve azt, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjon a
változásokhoz. Kétségtelen, hogy a
szakképzésé a jövő. Magyarország a
szomszédos országoknál jóval korábban kezdett foglalkozni a szakképzés
átalakításával. Sokan kezdik – ha még
másolni nem is, de mindenképpen tanulmányozni – a „szakképzés magyar
modelljét”. A megoldást jelentő lépéseket meg kell tenni, hogy az ország
a szakember-utánpótlásban is meg
tudja erősíteni gazdasági előnyét.
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A MAGYAR FIATALOK
MEGTALÁLTÁK A HELYÜKET

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ

A kormány tavasszal elfogadta a
Szakképzés 4.0 stratégiát, amelyben
rendszerszintű fejlesztési javaslatokat fogalmaztunk meg – emlékeztetett Pölöskei Gáborné.
A versenyen látottak megerősítették,
hogy Magyarország jó úton halad
ebben a folyamatban, a szakképzés
átalakítása, a keresletvezérelt, duális képzés megvalósítása a gazdaság
igényeit szolgálja – fejtette ki lapunknak.
Nem véletlen az, hogy a magyar iatal
szakemberek jól szerepeltek, megállták a helyüket az erős nemzetközi mezőnyben – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Olyan nemzetek
képviselőivel vállalták a megmérettetést, amelyek kifejezetten versenyspecialisták, éveken keresztül trení-
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Elengedhetetlen az iskolák és a cégek
együttműködése a duális képzésben,
ezt bizonyította a 45. WorldSkills
verseny is. Jó volt látni, ahogy ez a
kooperáció minőségorientáltan és
a legmagasabb szinten megvalósult
Kazanyban – értékelte az eseményt
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkára. Szerinte a
rendezvény meggyőzően tükrözte a
duális képzés lényegét: az iskolák és a
cégek képviselői egyaránt részt vettek
a versenyzők felkészítésében.

rozzák a tanulókat az eredményes
szereplésre.
Örömmel nyugtázta, hogy a kazanyi
WorldSkills-t kiváló eredménnyel
zárták az osztrák és svájci iatalok is.
Ez igazolja, hogy helyes döntés volt a
nemzetközi tapasztalatok felhasználása, konkrétan ezen országok bevált
gyakorlatának mintául vétele a hazai
szakképzési rendszer megújításában.
Pölöskei Gáborné értékelésében emlékeztetett a tavalyi budapesti EuroSkills versenyre is:
A nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezése sikeres kezde-

ményezés és nagy előrelépés volt a
szakképzés népszerűsítésében, hozzájárult ahhoz, hogy a kazanyi világversenyre a korábbi évekhez képest
jóval több magyar versenyző tudott
kijutni. A szakmai versenyek egyrészt jelentős lépcsőfokai a szakmák
népszerűsítésének, másrészt jelzik
az elmozdulást a minőségi szakképzés irányába – jelentette ki. A nagy
nemzetközi rendezvények legfőbb
célja a szakmunka társadalmi megbecsültségének növelése.
A pályaválasztás előtt állóknak fontos tudniuk, hogy a jól végzett szakmunka nemcsak versenysikert hozhat, hanem biztos jövőt jelenthet a
családnak, és hozzájárul a magyar
gazdaság sikeréhez is – hangsúlyozta az ITM helyettes államtitkára.

RUGALMASSÁG
A KÉPZÉSBEN
A világ szakmáit felvonultató rendezvényen is jól látszott, hogy gyorsul a technológiai és digitális fejlődés, változnak
a versenyképességből eredő kihívások,
nőnek a munkaerővel szembeni követelmények. A gazdaság egy-két lépéssel
a szakoktatás előtt jár, ezért az iskolákat meg kell erősíteni, hiszen mindanynyiunk érdeke, hogy Magyarországon
a szakképzés sikeres legyen – összegezte a kazanyi WorldSkills tanulságait
Bihall Tamás, az MKIK oktatási és képzési ügyekért felelős alelnöke.
Leraktuk a duális szakképzés alapjait,
amelyeket már a jogszabályi változások is támogatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a duális szakképzést a rugalmasság jellemezze az
üzleti élet munkaerőigényének kiszolgálása terén – hangsúlyozta. A duális
képzés lényege és alapja a vállalatok-

nál folyó gyakorlati oktatás. Ezt a rendszert a
Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara egyik
fő feladataként menedzseli és felügyeli. A
magyar vállalatok eltérő módon, természetes
érdekeiknek megfelelően vesznek részt a
duális képzésben. Azt
már a legkisebb vállalatok is felismerték, hogy korszerű szakképzés nélkül
nincs gazdasági versenyképesség. A
kamara feladata meghúzni a minőségi
szintet a szakképzésben. A minőségi
szakoktatást valamennyi tanuló számára biztosítani kell. Ennek érdekében a kamara olyan gyakorlóműhelyek létrehozását kezdeményezi, ahol
a diákok a választott szakmájukban a

BIHALL TAMÁS

legújabb és legszélesebb körű ismereteket szerezhetik meg. Kazanyban
ugyanis kiderült: erre is szükség van
ahhoz, hogy a magyar versenyzők versenyképesek legyenek a nemzetközi
megmérettetésben – emelte ki Bihall
Tamás.

MÁR KÉSZÜLÜNK 2020ra
Bútorasztalos aranyérmünk és a 11 kiválósági érmünk azt bizonyítja, hogy hatékony volt a 24 versenyzőnk szakmai és mentális felkészítése, a csapat minden tagja keményen és fegyelmezetten dolgozott a sikerért, büszkék vagyunk a szakmák idei világbajnokságának magyar eredményeire – osztotta meg örömét lapunkkal Csiszár Zsóia csapatvezető. Magyarország mind az
összpontszámot, mind az átlag pontszámot tekintve a mezőny első harmadában végzett, a 20. hely a legjobb eredmény az eddigi
hét WorldSkills-es szereplésünk során.
Csiszár Zsóia, aki a WorldSkills International-ben a SkillsHungary hivatalos delegáltja is, nem titkolta, hogy a verseny több
szempontból is rendkívül nehéznek bizonyult. A versenyfeladatok bonyolultabbak voltak a vártnál és előzetesen keveset
lehetett megtudni róluk. Tény, hogy a WorldSkills-es elvárások
általában magasak, de most Kazanyban jóval feljebb került a léc.
Ez számos nehéz pillanatot okozott a versenyzőknek és a szakértőknek egyaránt. Csiszár Zsóia hangsúlyozta: Ennek tükrében
még igyelemre méltóbb a magyar csapat teljesítménye, amely a
versenyzők, a szakértők, a szakmai támogatók és a kamara közös munkájának eredménye. A bútorasztalos Simon Krisztián
aranyérme mellett öt versenyzőnk jutott be szakmájában az első
tíz közé. Az asztalos és informatikai szakmák képviselői hagyományosan kiemelkedően szerepeltek, de jól teljesítettek a szolgáltató szakmák versenyzői is. A kiválósági érmeseink sorából
fodrászunk, Nagy Nikolett jutott legközelebb a dobogóhoz, s az
is dicséretes, hogy a WorldSkills-re magyar részről benevezett új
szakmák versenyzői közül a kertépítő csapat, Homokay Ádám és
Stummer Gergő rögtön kiválósági érmet kapott.
Hogy mi jön ezután? Megkezdjük a felkészülést a következő versenyre, a 2020-as EuroSkills-re.
CSISZÁR ZSÓFIA
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SZÁMÍTOK A
MAGYAROKRA
Nem a revolúció, hanem az evolúció híve vagyok,
kiszámítható módon kívánom fejleszteni a jövőre hetvenéves, globális szervezetet – nyilatkozta lapunknak
Jos de Goey, a WorldSkills International új elnöke.

JOS DE GOEY

Egyszerre siker és kihívás, hogy a
WorldSkills International elnöke lett.
Hogyan értékeli megválasztását?

Nagy megtiszteltetés számomra. Az
elmúlt két évben sokat gondolkoztam a lehetőségen, és arra jutottam,
hogy a WorldSkills International
elnökeként sem lehet más a célom,
mint hogy világszerte segítsem a iatalokat a szakképzés fejlesztésével
és népszerűsítésével. A szervezőkkel
együtt sokat dolgoztam a 2018-as
budapesti EuroSkills átütő sikeréért
is. Az elmúlt húsz évben a szervezetben különböző pozíciókban végzett
munkám során rengeteg tapasztalatra tettem szert és ezeket elnökként is
hasznosítani szeretném.

Milyen tervei vannak a WorldSkills
International és a szakképzés fejlesztésére?

Nem a revolúció, hanem az evolúció
híve vagyok. A WorldSkills International 2025-ig szóló programja rögzíti
azokat a prioritásokat, amelyek megvalósításáért dolgozni kell, a szervezet igazgatóságával szoros együttműködésben. A céljaink megvalósításában elnökként mindenki, így a magyar kamara, az MKIK támogatására
is számítok.
Konkrétan milyen célokat szeretne
elérni?

Hármat szeretnék kiemelni a céljaink
közül. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink erősek legyenek, mert velük lehet
még eredményesebb a szervezet. Emlékszem, hogy a SkillsHungary 2006ban milyen törékeny volt, amikor
csatlakozott hozzánk, ma már viszont
magabiztosan vesz részt a közös

munkában. A szervezet növekedését
kontrollált módon tervezem folytatni.
Prioritásunk az is, hogy a rendezvényeink, a szakmai versenyeink vonzóak legyenek a iatalok számára, hiszen biztos jövőt jelenthet számukra
egy-egy szakma magas szintű elsajátítása. Ráadásul személyes szakmai teljesítményükkel, példamutatásukkal
és tehetségükkel a szakképzés népszerűsítését is szolgálják. Erre most
Afrikában van a legnagyobb szükség.
A szakképzésben minden tagunknak
elemi érdeke a lépéstartás a gazdaság,
a piac igényeivel. Ez épp úgy érvényes
Magyarországra, mint Oroszországra.
Nagy elismerést érdemel, hogy Kazanyban a WorldSkills történetének
eddigi legnagyobb világbajnokságát
rendezték meg augusztus végén.

MEGJELENTEK A JÖVŐ SZAKMÁI
Oroszország számára fontos a WorldSkills, mert népszerű rendezvényeivel, szakmai versenyrendszerével
hozzájárul a szakképzés népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez. Oroszországban sok még a tennivaló ezen a
területen, ezért vállalták a 2022-es EuroSkills megrendezését is – nyilatkozta lapunknak Ekaterina Loshkareva,
a WorldSkills Russia hivatalos delegáltja.
Kazanyban a rendezők kezdeményezésére a WorldSkills
történetében először tartottak miniszteri csúcstalálkozót, amelyen 14 ország képviselői vettek részt. Újdonságként több szakmában első alkalommal vetélkedtek
egymással 13 ország és régió junior szakmunkás tanulói.
Különösen népszerű volt a jövő szakmái program, amelynek révén 25 új, a robotikához, a high-tech termékekhez
és a digitális gazdasághoz kapcsolódó szakmába nyerhettek betekintést a iatalok. – Mindez azt bizonyítja, hogy a
WorldSkills tagság lehetőséget teremt a szakképzés globális fejlesztésére is – szögezte le Ekaterina Loshkareva.
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EKATERINA LOSHKAREVA

A CSAPATMUNKA SIKEREI
Összeszokott csapatmunka és
versenyenként egyévi kemény
felkészülés van az asztalos szakma évek óta tartó sikersorozata
mögött. A támogatók szerint nem
minden a pénz, kell a tudás és a
tapasztalat, valamint személyes
elkötelezettség is.

A Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum több szakmában támogatja a magyar versenyzőket. Bánátfy
Andrea, az intézmény főigazgatója
lapunknak elmondta: szponzorként
öt szakmát, a bútor- és épületasztalos mellett a kőfaragó, a graikus és a
kirakatrendező szakmák versenyeit
és versenyzőit is támogatják. A faipari szakmákban a kazanyi versenyre
nemcsak Simon Krisztián bútor- és
Fekete Martin épületasztalos versenyzőket, hanem Babanecz Csaba és Fekete Zoltán szakértőket is a centrum
delegálta. A versenyzők felkészítése
is a Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziumban zajlott. Bánátfy Andrea szerint
hamar egyértelművé vált, hogy ebben
a két szakmában az elért eredmények
hatására sokkal jobb lett a beiskolázás. A munka további hozadéka, hogy
ma már egy csapatot működtetnek a
Skills-es felkészülésre, aminek híre
van a iatalok körében. A csapat tagja Sütő Boglárka, Babanecz Csaba,
Fekete Zoltán, Gill Viktor és Csontos
Zsuzsanna, akik ugyancsak szakértőként dolgoztak a világversenyen.
Közös erőfeszítésüknek köszönhető,
hogy tavaly sikerült a kirakatrendező, a graikus és a kőfaragó szakmával
is bekerülniük a versenyzésbe. – Az
idén összesen hat szakmában voltunk
érdekeltek Kazanyban, mert a villanyszerelő versenyző és tanára is nálunk
dolgozik – összegezte tapasztalatait
Bánátfy Andrea.

FEKETE MARTIN

Felemelő érzés egy jó dolog mellé odaállni – magyarázta kötődését
a iatal szakemberek versenyeihez
Kopasz Anikó, a H-Didakt Kft. ügyvezetője. Cége kilenc éve támogatja
a WorldSkills és EuroSkills versenyeket, személyesen tizenkét éve vesz
részt a versenyzők felkészítésében.
– Nem gazdasági vagy marketing
megfontolások motiválnak ebben a
munkában, hanem a személyes érzelmi elkötelezettség – mondta. Szerinte
nem minden a pénz, tudással, tapasztalattal, szervezéssel, a versenyre
való felkészítésével, csapatépítéssel,
és pár jó szóval vagy feddéssel is lehet segíteni a iatalokat.
– Óriási dolog az egy arany, egy Nemzet legjobbja és egy kiválósági érem
– sorolta az asztalos szakma Kazanyban elért eredményeit. Elismeréssel

szólt a verseny rendezéséről, Kazany
valóságos WorldSkills lázban égett.
Az oroszok mindent beleadtak, érezhető volt, hogy minőségi szintre akarják emelni a szakképzésüket, s ehhez
a WorldSkills-t iránymutatónak tekintik.
Rendkívül összeszokott csapatmunka és versenyenként egyévi kemény
felkészülés van az asztalos szakma
évek óta tartó sikersorozata mögött.
Győry Csaba, a FESTOOL cég tanácsadója szerint kiemelkedően fontos a
versenyszituációk gyakorlása, hiszen
néha másodperceken múlik a helyezési sorrend. A Tooltechnic System
tizedik éve gondoskodik az asztalos
szakmához szükséges költséges felszerelésekről és eszközökről, a iatalok tréningezési lehetőségeiről,
utaztatásáról. Mindkét támogató cég
vezetése a EuroSkills és a WorldSkills
versenyeken találta meg azt a lehetőséget, ahol hozzá tudnak járulni a
szakképzés fejlődéséhez. A tavalyi és
az idei aranyérmek azt bizonyítják,
hogy sikerrel.
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KELLENEK A PÉLDAKÉPEK
A szakember-utánpótlásért a cégeknek is tenniük kell,
nem lehet arra várni, hogy az állami rendszer majd biztosítja a kész szakembereket. Az építőipar vezető vállalatai
ezért támogatják a ﬁatalok hazai és nemzetközi szakmai
versenyeit.

A

nemzetközi versenykövetelmények sokban eltérnek a
kőműves szakma mindennapi gyakorlatától – értékelte
Pete Zoltán, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
(ÉVOSZ) ügyvezető igazgatóhelyettese a kazanyi WorldSkills-t.
A versenyeken olyan feladatokat kellet megoldani, amelyek a
magyar gyakorlati képzésben nem is szerepelnek. Az ÉVOSZ
a szaktanárok és gyakorlati oktatók szakmai továbbképzésével, valamint a jó képességű kőműves tanulók tehetséggondozó programjának elősegítésével támogatta a nemzetközi
versenyen elinduló iatalok szakmai felkészítését. Az ÉVOSZ
számos projekttel segíti elő a hazai szakképzés színvonalnövelését, az ágazat számára rendkívül fontos a szakember-utánpótlás biztosítása. A kőműves verseny hazai válogatójára tizenketten jelentkeztek, s a kiválasztott Markó Ákos – akit Péter
Diána szakértő készített fel – tisztességesen helyt állt a kazanyi
megmérettetésen – emelte ki Pete Zoltán.

H

orváth József, a PPG Trilak Kft. Festőakadémiájának vezetője
azt hangsúlyozta, hogy cége hosszú távú befektetésnek tekinti a szakképzés támogatását. Mint elmondta, 2011 óta segítik
a EuroSkills és WorldSkills versenyeken induló magyar iatalokat és szponzorálják a hazai Szakma Sztár Fesztivált is. Szoros a
kapcsolatuk a szakképző iskolákkal. A PPG Trilak piacvezető cég,
fontos számára a szakember-utánpótlás, nem lehet arra várni,
hogy az állami rendszer majd biztosítja a kész szakembereket –
tette hozzá. A vállalat saját festőakadémiát működtet, olyan tananyaggal, amely az egész építőipar fejlődését is segíti. Manapság
nehéz meggyőzni a iatalokat, hogy a festő szakmát válasszák.
Kellenek a példaképek, ezért is örültek, hogy a festő Simon Olivér,
első nemzetközi versenyén kiválósági érmet szerzett.

A

SIMON OLIVÉR
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Knauf Kft. több éve támogatója a szárazépítő szakma hazai
versenyeinek és a Skills rendezvényeknek. A versenyek célkitűzése és a nemzetközi cégcsoporthoz tartozó, szárazépítési
termékeket és rendszereket gyártó cég szakmai-üzleti ilozóiája sok közös elemet tartalmaz – hangsúlyozta Wiesner György, a
Knauf Kft. műszaki vezetője. A hazai építőipar napjainkban komoly kihívásokkal szembesül, ma már nem az anyagon, hanem
összetett szakmai tudáson, megfelelő szerkezeti és szerelési
ismereten, leleményes innováción múlik a siker – fogalmazott.
A Knauf Kft. ennek felismerése miatt áll a szárazépítő szakma
és a iatalok versenyei mögé. A kazanyi WorldSkills-en is bebizonyosodott, hogy az építőipar professzionális, hatékony és
minőségi munka, amihez magas szintű szaktudás, jól képzett,
elkötelezett szakemberek kellenek. A versenyen bármerre
néztünk, velük találkoztunk – szögezte le Wiesner György.

IZGALMAS PILLANATOK,
KÖNNYES BOLDOGSÁG
A 20. hely megszerzésével a magyar
csapat az eddigi hét világverseny
legjobb eredményét érte el az idei
WorldSkills-en, pedig minden eddiginél keményebb és bonyolultabb
feladatokkal kellett megküzdeniük.
A versenyzőket és a szakértőiket
arról kérdeztük, hogyan élték meg
a döntő pillanatokat?

VERESSGYŐRI SÁNDOR, NAGY NIKOLETT ÉS HAJAS LÁSZLÓ

A

magyar versenyzők közül Nagy
Nikolett fodrász jutott legközelebb a dobogóhoz.
– Számomra az első nap volt a legnehezebb. Nagyon izgultam, amikor elkezdtem a munkát, szinte megszűnt
körülöttem minden és csak a feladatokra koncentráltam. A következő
napokon is volt bennem stressz, de
már magabiztosabb lettem. A féléves
intenzív felkészülés alatt rengeteget
tanultam a felkészítőimtől, a verseny
nélkül több évembe került volna erre
a szintre eljutni.
– A fodrászversenyző felkészítője
Tombácz Zsuzsa és a főnöke, VeressGyőri Sándor mesterfodrász, Hajas
László mesterfodrász, a Hajas Kft. tulajdonosa pedig támogatója és egyben
a felkészítés irányítója volt.

– Úgy működtem, mint egy karmester, ami a gyakorlatban a tréningeket
tartó szakemberek kiválasztásától az
irányvonalak és a konkrét feladatok
kijelölésén át a próbamunkák személyes vagy képek alapján történő elemzéséig folyamatos kontrollt jelentett.
Ennek eredménye a hatodik hely a világ legjobbjai közt. A magyar fodrász
szakma minden szempontból „képben
van”– mondta Hajas László.

O

rosz Nikolett, az ápolás és gondozás szakmában szerzett kiválósági
érmet
– A verseny hevében észre sem vettem, hogy a záró feladatnál ott gyülekeztek és szurkoltak nekem a már
végzett magyar csapattagok. Annyira
boldog voltam, hogy sírva fakadtam.
Mint elmondta, a szakma legjobbjai
segítették felkészülését, az ország

különböző intézményeiben zajlott a
tréning. Fehér Zsuzsanna szakértő
szerint Nikolett eredménye nem csak
büszkeségre ad okot, hanem fontos
visszajelzés a felkészítők számára is.
Az izgalmakról csak annyit: az utolsó
pillanatig kérdéses volt, el tudják-e
időben indítani a versenyt. A versenyzők a helyszínen várták a startjelet,
semmit sem tudtak a válsághelyzetről. Aztán szerencsére megoldódott és
innét már minden tökéletesen működött.

B

alogh Krisztián kőfaragó is bejutott a világ első tíz legjobbja közé.
Így emlékezett a versenyre:
– A kezdés elég stresszes volt számomra. De ahogy haladtam előre a munkában és láttam, hogy a többiekhez képest hol tartok, már csak azért hajtottam, hogy minél jobb eredményt érjek
el. Hatalmas motiváló erő és jó érzés
volt. Rengeteg szakmai tapasztalatot
szereztem, biztos vagyok benne, hogy
segíteni fogják az életemet, szeretném
édesapám cégét tovább vinni.
Gill Viktor szakértő a kritikus pillanatokat idézte fel:
– A versenyfeladatot példátlan módon 95 százalékban megváltoztatták. Mindketten megijedtünk, aztán
Krisztián higgadtan és ügyesen reagált a helyzetre, megfontoltan, inkább
a precízségre törekedve faragott. Az
eredmény nem maradt el, a budapesti
EuroSkills bronzérem mellé kiválósági érmet is szerzett.
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SIMON KRISZTIÁN
A VILÁGBAJNOK BÚTORASZTALOS
Amikor kimondták a nevemet és azt, hogy Hungary, a
torkomban dobogott a szívem. Felhőtlen boldogságot
éreztem, de meg is nyugodtam, hogy a rengeteg befektetett idő és energia meghozta gyümölcsét – idézte
fel az eredményhirdetés emlékezetes pillanatait Simon
Krisztián, a világbajnok bútorasztalos.

Simon Krisztián elmesélte,
hogy itthon mindenki hatalmas örömmel fogadta.
– A szüleim a kedvenc ételemet főzték, a barátnőm a
kedvenc borommal várt. Egy
hétig pihentem, majd felvettem a munkát. Hosszabb
távon saját vállalkozás beindítását tervezem, de egyelőre
alkalmazottként dolgozom,
mert úgy érzem, szükségem
van még arra, hogy szakmailag fejlődjek – tette hozzá.

Több éves álmom
vált valóra, amikor
a nyakamba akasztották az érmet.
Nem volt egyszerű
az út a világot jelentő dobogó első
fokáig – ismerte be
az egyetlen aranyérmet szerzett magyar versenyző, aki
a tavalyi budapesti
EuroSkills-en szerzett aranyéremmel egyenes ágon kvaliikálta magát a 2019-es WorldSkillsre. A tavalyi versenyre a fél éven
át tartó, a hét öt napján nyolc órás
munkát igénylő felkészülés után következett az idei, szintén hathónapos
intenzív időszak, amely során minden
héten elkészített egy bútordarabot.
Szakértője, Fekete Zoltán ezeket min-

den alkalommal
legalább harminc
százalékban megváltoztatta, hogy
megtanuljon rugalmasan alkalmazkodni az új
feltételekhez. Az
idei WorldSkills
négy napos versenyén egy kétajtós
komód elkészítése volt a feladat.
– Krisztiánnak
tetszett, mert szerinte tele volt szakmai kihívásokkal – mondta Fekete
Zoltán szakértő. A iatalember nagyon
céltudatos, szeret nagy célokat kitűzni
és mindent megtesz, hogy azokat el is
érje. A munkában mérhetetlenül alázatos, megfontolt és kitartó, mint egy
precíz, proi szakember – jellemezte

FEKETE ZOLTÁN ÉS SIMON KRISZTIÁN

21 éves versenyzőjét. Mint elmondta,
Göteborgban, a 2016-os EuroSkills
versenyen találkoztak először. Krisztián a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) meghívására vett részt a
rendezvényen, mint a Szakma Sztár
asztalos kategóriájának nyertese.
– Már akkor mondta nekem, hogy
Skills versenyző szeretne lenni, de
nem hittem volna, hogy három évvel
később a világ legjobb bútorasztalosaként fogjuk ünnepelni. Nagyon örülök Krisztián sikerének, de az is igaz,
hogy a mögötte álló csapat nélkül ez a
teljesítmény nem jöhetett volna létre
– hangsúlyozta. A Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum, a Festool Magyarország, a H-Didakt Kft., a Kaesz
Gyula Faipari Szakgimnázium és az
MKIK támogatásával meg tudtuk mutatni a világnak, hogy Magyarország is
rendelkezik világszínvonalú szakemberekkel. Krisztián aranyérme kötelez
bennünket, mivel most az Európa- és
a világbajnokságon is mi vagyunk a
címvédők – mutatott rá Fekete Zoltán,
a világbajnok bútorasztalos szakértője, aki szakmai tudásával eddig két
vb, egy EB egyéni és egy EB csapat
aranyéremhez, valamint egy EB csapat ezüstéremhez és egy EB egyéni
bronzéremhez segítette hozzá a magyar iatalokat.

WORLDSKILLS 2019 – KAZANY
A szakmák olimpiáját, a 45.WorldSkills 2019 világversenyt augusztus
22-27. között Oroszországban, Kazanyban rendezték meg, ahol 63 ország
1354 versenyzője 56 szakmában mérte össze a tudását. Az összesen 22
versenyszámban indult 24 magyar versenyző egy arany és 11 kiválósági
érmet szerzett, ezzel minden eddigi világverseny legjobb eredményét
érték el. A magyar csapat a világranglistán a 20. helyet szerezte meg.
– KÖSZÖNTJÜK AZ ÉRMESEKET!
Kiválósági érmet nyert versenyzők

OROSZ NIKOLETT

FEKETE MARTIN

SIMON OLIVÉR

NAGY NIKOLETT

ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS

ÉPÜLETASZTALOS

FESTŐ

FODRÁSZ

MÉSZÁROS BÁLINT

BALOGH KRISZTIÁN

CSÁGOLY LAURA

KREHELY ISTVÁN

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ

KŐFARAGÓ

SZÉPSÉGÁPOLÓ

VILLANYSZERELŐ

TÖRÖK BALÁZS MÁTÉ

BALOGH ÁKOS

HOMOKAY ÁDÁM ÉS STUMMER GERGŐ

VÍZ, GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELŐ

WEBFEJLESZTŐ

A KERTÉPÍTŐ CSAPAT

MÉG TÖBB IDŐ KELL
A FELKÉSZÜLÉSRE
Óriási élmény, nagy megpróbáltatás, minden pillanata tetszett – a szakmák olimpiájának nevezett
világversenyt többnyire így értékelik a főszereplők,
a versenyzők és a szakértőik. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a WorldSkills által? – tettük fel a
kérdést három szakma kiválósági érmesének.

B

alogh Ákos webfejlesztő, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az idei
WorldSkills-en 32 ország képviselőjével mérhette össze tudását és a tavalyi
EuroSkills-en begyűjtött ezüstérem
után Kazanyból kiválósági éremmel
térhet haza. Szerinte a verseny négy
napja alatt olyan feladatokat kaptak,
amit normál esetben legalább egy
hétig és minimum három informatikai szakma szakembereinek összefogásával lehetne megoldani. – A verseny pozitív hozadéka, hogy hatására
pörgősebb, sokkal fókuszáltabb, jobb
munkaerő lettem – jelentette ki.
Szakértője Sisák Zoltán, a Hálózati
Tudás Terjesztéséért Programiroda
Alapítvány elnöke az első napon bekövetkezett technikai malőrt idézte fel,
ami miatt értékes pontok vesztek el.
De ettől függetlenül Kazanyban ismét
bebizonyosodott: azok az országok a
legsikeresebbek, ahol a versenyzőket
már két-három évvel a verseny előtt
kiválasztják. A jövőben hosszabb és
alaposabb felkészülésre lesz szükség,
ha webfejlesztő szakmában 2021-ben
a sanghaji WorldSkills-en magyar versenyzőt dobogón szeretnénk látni.

F

ekete Martin ėpületasztalos elsősorban sokat tanult a kazanyi versenyen. Mindenekelőtt a megfelelő
időbeosztás és tervezés, az előregondolkodás, valamint a rögtönzés képességének fontosságát.
– Meglepetésként ért a versenyfeladat változása, s ez meglátszott az
első napi teljesítményemen – mondta.
A második napot már pörögve és megállás nélkül dolgoztam végig, és attól
kezdve nem volt megállás. Úgy érzem,
hatalmas szakmai fejlődésen mentem
keresztül. Rengeteg új technikát, technológiát és fogást tudok majd hasznosítani az életben, jövőre pedig szeret-

LINHART RITA, CSÁGOLY LAURA ÉS VARGA MÁTÉ
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nék indulni a EuroSkills-en. Már csak
erre gondolok – mondta. Babanecz
Csaba szakértő elégedett versenyzője teljesítményével, a kiválósági érem
megszerzésével. A kazanyi tapasztalatokat beépítik a következő versenyre
való felkészülésbe, s mint mindig, ezután is végrehajtanak néhány szakmai
és technológiai újítást is.

C

ságoly Laura szépségápoló számára a verseny legjobb pillanata
az volt, amikor lefújták az utolsó feladatot. A kazanyi versenyen szűkösre
szabták az időt egy-egy munkafázisra, így az utolsó percek ugyancsak
izgalmasak voltak. A szépségápoló
versenyzőknek a kozmetikus szakma
gyakorlati feladatai mellett a kéz- és
lábápolás, a műköröm díszítés, a testmasszázs és műszempilla építés terén
is bizonyítaniuk kellett. Minderre a
féléves intenzív tréning alatt kellett
felkészülnie. Úgy véli, hogy munkájában rengeteg dolgot tud hasznosítani
a versenyen szerzett tapasztalatokból.
Linhart Rita szakmai támogató, szponzor képviselő, a szépségápolás kategória versenyzőjének felkészítője szerint
a magyaroknak abban kell fejlődniük,
hogy olyan rövid idő alatt elérjék azt
a minőséget, amit az ázsiaiak. Nagyon
fontosnak tartja, hogy a versenyzők
lássák a különböző országból érkező
csapatok munkáját, igyeljék, hogy mit
kell változtatni. Szerinte a kiválósági
érmet elért magyar versenyzőnek jövőre, az európai mezőnyben, jó esélye
van az éremszerzésre.

NŐ A VERSENYEK VONZEREJE
Monumentális terek, kiváló
szervezés és gyors problémamegoldás jellemezte a
kazanyi WorldSkills rendezvényt. A szakács és a pincér
szakma támogatói bíznak a
verseny pozitív, szemléletformáló hatásában.

Korszunné Bíró Bernadett, a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének szakmai titkára szerint a kezdeti zökkenők után minden adott volt a sikeres
versenyzéshez. A magyar szakácsversenyző, Szemendrey Zsuzsanna nagy
nyomás alatt volt, 45 vetélytárs szorításában, de jól kezelte a nehézségeket,
mindvégig kitartóan küzdött. Rendkívül sokféle és összetett feladatnak
kellett megfelelnie: az alapanyagok
milliméter pontosságú darabolásától
a hűtő és a munkaruha tisztaságán, a
konyhatechnológiai ismereteken keresztül az ételhulladék minimalizálásáig. Talpra esetten vette az akadályokat a pincérversenyző, Fábián Gábor
is. Kiállásával és lenyűgözően kedves
mosolyával levette a közönséget a lábáról, ő volt az első versenyző, akit
megtapsoltak. Az emberek szeretetét
és megbecsülését elnyerni – ez a valódi siker! Civil szervezetként a Magyar
Vendéglátók Ipartestülete szakmai
támogatást nyújtott szereplésükhöz,
megtalálták számukra a megfelelő,
lelkiismeretes felkészítőket és szakértőket Kis Zoltán és Bori Márk személyében.

FÁBIÁN GÁBOR

Dr. Lugasi Andrea, a Budapesti
Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi karának dékánja azt
reméli, hogy egy-egy ilyen verseny jobban felkelti a hallgatók érdeklődését a vendéglátás
iránt. A WorldSkillsre az intézmény szakoktatója készítette fel
a szakács versenyzőt a BGE tankonyháján, a SPAR alapanyagaival, így a hallgatók végig követhették a gyakorlás folyamatát.
Az egyetemi karon jóval nagyobb az érdeklődés a turizmus specializáció iránt, a dékán
ezért is tartja fontosnak, hogy
a diákok jobban belelássanak a
vendéglátás gyakorlati részébe.
A turizmus-vendéglátás szakon
ugyan része az oktatásnak az
éttermi gyakorlat és a táplálkozási ismeretek, de a közgazdásznak készülő iatalok általában
nem tudják, hogy maguk is részt
vehetnek akár az európai, akár
a világversenyen.

A felkészítés proizmusát emelte ki
a SPAR kommunikációs vezetője is.
A cég a hazai szakmai versenyek egyik
legrégibb támogatója, a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyen (SZKTV) a kereskedelmi szakmacsoport szakmáinak
támogatása mellett a WorldSkills/
EuroSkills versenyen Magyarországot képviselő szakács versenyzőt is
szponzorálja. Ahhoz, hogy jó szakemberek váljanak a iatalokból, ahhoz
nemcsak a jó felkészítés fontos, hanem az is, hogy minőségi termékekkel
dolgozzanak, és a SPAR ezt biztosítja
a számukra – hangsúlyozta Maczelka
Márk. A felkészülés során lehetőség
volt arra, hogy a versenyzők megismerkedjenek a legújabb technológiákkal és elkészítési módokkal, és
ezekhez mind kiváló alapanyagra van
szükség. Nagyon fontos, hogy a iatalok már a szakma alapjaitól kezdve
megismerjék a minőséget, mert akkor
a munkájukban később is erre lesz
igényük.
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FELELŐSEN A SZAKMÁK
MEGBECSÜLÉSÉÉRT
Aki felelősen gondolkodik a jövőről, napjainkban arra keresi a választ, miként lehet a ﬁatalok számára vonzóvá tenni a szakképzést, a szakmunkát, hogyan lehet
megnyitni előttük a kaput a mesterségek izgalmas világába, ahol az örömmel
végzett munka minőségi életet, karriert, egyéni kiteljesedést biztosít számukra?
A szakmák presztizsének visszaállításában áttörést hozhatnak a nemzetközi
versenyek és elért sikerek – vallják a WorldSkills felelős magyar támogatói.

HOMOKAY ÁDÁM ÉS STUMMER GERGŐ

A

Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége (MAKESZISZ) huszonkét iskolát fog össze az
országban, amelyek különböző fenntartás alatt működnek, de a céljuk
azonos: az agrárszakmák népszerűsítése, a beiskolázás támogatása.
– Ez a cél vezérelt minket akkor is, amikor a 2018-as EuroSkills-en először
kaptunk lehetőséget a kertépítő szakma bemutatkozására. A verseny után
a szponzorokkal közösen úgy döntöttünk, hogy a kazanyi WorldSkills-en is
indítjuk a kertépítő szakmát – mondta
el Hajnal Sándor, a szövetség elnöke.
Szerintük a kertépítő szakma a Skillsversenyek révén olyan motivált, felkészült iatal munkavállalókat hódíthat
meg, akik kiemelkedően végzik majd
a munkájukat.
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Parképítő tanulóink mindig is jó eredményeket értek el hazai versenyeken.
Biztosak voltunk abban, hogy a négy
iskolánkból ennek a szakmának van
esélye a nemzetközi sikerre – emelte
ki Bank Júlia, az AM Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ (AM
KASZK) megbízott gazdasági főigazgató-helyettese. Fontosnak tartják a
tehetséges tanulók támogatását, és
a iatalabb diákok motiválását, ezért
2019 januárjában a Varga Márton iskolában megnyitották Magyarország
első SkillsHungary Kertépítő Tehetséggondozó Bázisát. A parképítő szakmában is munkaerőhiány van, de bíznak abban, hogy a Skills-es szereplések hamarosan a tanulólétszámra is
kedvező hatással lesznek.

Több mint tíz éve határoztuk el, hogy
lehetőséget teremtünk a iatalok megmérettetésére, egyebek közt az évente
megrendezésre kerülő kertépítő verseny keretében – emlékeztetett Kosztka Ernő elnök, a Magyar Kertépítők
Országos Szövetségének (MAKEOSZ)
elnöke. Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges és szorgalmas diákok meg
tudják mutatni magukat a nemzetközi
versenyeken is. A mostani eredmény
azt bizonyítja, hogy érdemes ezzel
foglalkozni. Ismernünk kell a nemzetközi standardokat is, hogy pontosan
milyen követelményeknek kell egy
proi kertépítőnek megfelelni. Ez is
kiderül a EuroSkills-es és WorldSkillses versenyeken. És az sem mellékes,
hogy a versenyeken már a szakma
jövője is körvonalazódik. A MAKEOSZ
ezt a jövőt szeretné támogatni.

A

szakmai támogatók az idén először konzorciumot alakítottak a
víz-gáz- és fűtésszerelő versenyző felkészítésére. Az együttműködés meghozta az eredményét, Török Balázs
Máté kiválósági érmet szerzett, ami
azt jelenti, hogy a iatal szakember
bekerült a világ élvonalába. A konzorcium résztvevői a versenyzőt, az
elért sikert, magát a szakmát országos
road-shown kívánják bemutatni a pályaválasztás előtt állóknak. Az anyagi
hátteret a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum biztosította. Dr. Horváth Béla főigazgató szerint bevált az
együttműködés a magyar Gázipari
Vállalkozók Országos Egyesületével,
amely a szakmai felkészítést vállalta.
A gyakorlás a centrum egyik szakis-

kolájának tanműhelyében zajlott. Az
egyesület gondoskodott az anyagbeszerzéstől kezdve az angol tanításon
át, a különböző mesterek biztosításáig minden olyan feltételről, amely segítette a tréninget. Megszervezték azt
is, hogy a versenyző az egyesülethez
tartozó nagy cégeknél ismerkedhessen meg a legújabb technológiákkal,
és azzal, hogy a berendezéseket hogyan lehet a leghatékonyabban használni. – A versenyen alkalmazandó
technológia megegyezik a mai magyar és európai szerelőipari gyakorlattal, nem áll távol a napi valóságtól
– erősítette meg Versits Tamás, az
egyesület elnöke. Ugyanakkor nem
vitatta, hogy a szakiskolákban ilyen
mélységű képzést nem kapnak a tanulók. Ezért az új szakképzési rendszer a WorldSkills standardra épülne,
hogy a szakiskolákból kikerülő iatalok legalább műhelyszinten megismerjék a legújabb technológiákat
– tette hozzá a főigazgató. Az egyesület elnöke azt emelte ki, hogy az elért
eredményből „terméket” csinálnak,
országszerte bemutatják, hogy ha valaki ügyes, rátermett és elszánt, akkor
olyan eredményt tud elérni, amivel a
világon bárhol helyt tud állni.

A

Legrand Magyarország Zrt. a villanyszerelő szakma támogatója,
az idén hetedik alkalommal segítette
a WorldSkills versenyt, tavaly pedig
fő támogatója volt a budapesti EuroSkills-nek. Mikus György, a társaság
kereskedelmi igazgatója szerint az
oktatás az alapja annak, hogy a jövő
generációja megismerje az új tech-

nológiákat, termékeket, folyamatokat, ami ahhoz kell, hogy jobbá tudják
tenni az életüket, a környezetüket.
Fontos, hogy a iatalok megkapják ehhez a lehetőséget. Úgy véli, hogy gyártó cégként ebben nagy a felelősségük.
Ez magyarázza a Legrand erőteljes
jelenlétét a versenyeken. Számukra
is fontos a szakember-utánpótlás,
éppen ezért jó látni, hogy évről évre
nő a versenyzők száma. Kazanyban
már harminckilencen vállalták a kemény megmérettetést – emelte ki.
Takács János villamosmérnök, a BKSZC
Weiss Manfréd Szakgimnáziumának,
Szakközépiskolájának és Kollégiumának tanára az elsők között, már korán
reggel ott volt a verseny helyszínén,
hogy igyelemmel kísérje tanítványa
munkáját. Két évig tanította Krehely
István villanyszerelő versenyzőt, három éve pedig együtt is dolgoznak.
Fontosnak tartotta, hogy mindig időben ott legyen a versenyen, szerinte
már a jelenléte is megnyugtatóan
hatott a tavalyi Szakma Sztár verseny győztesére. Mint elmondta, a
felkészülés során nem számított a
munkaidő, ha elkapta őket a hév, addig gyakoroltak, amíg tökéletes nem
lett a feladat. Nagyon örült tanítványa WorldSkills-es kiválósági érmének, szerinte keményen megküzdött
érte és megérdemelte. A sikerekből a
csepeli iskola is proitál már: az idén
indult osztályokba többszörös volt a
túljelentkezés.

TÖRÖK BALÁZS MÁTÉ

Intelligens lakásvezérlési rendszer
kiépítése, ipari garázskapu-működtetés – ezek voltak a feladatok
Kazanyban, amit a villanyszerelő
versenyzőknek a szerelés mellett
számítógépes programozással kellett megoldani. Magyarországon a
szakképzésben ezt egyelőre még
nem tanítják, pedig már több iskolában biztosítottak az intelligens megoldások elsajátításának a feltételei
– emlékeztetett Kummer Zoltán, az
európai szakképzési hét magyarországi nagykövete. Szerinte Brüsszel
kezdeményezése, a szakképzési
nagyköveti rendszer kialakítása azt
bizonyítja, hogy az Európai Unió is
megértette a szakképzés fontosságát és immár fokozottan odaﬁgyel
annak minőségére.

KREHELY ISTVÁN
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KÖZÖS A MUNKA,
KÖZÖS A SIKER
Erősíteni akarjuk az egészségügyi szakmákat
– mondta el lapunknak dr. Páva Hanna, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ humánerőforrásért felelős főigazgató-helyettese. Eddigi
erőfeszítéseik közül kiemelte: több ösztöndíjat
vezettek be sikerrel, most pedig olyan népszerűsítő kampányt szerveznek, ami az általános
iskolásokat célozza meg. 2011-ben elindították
a rezidens ösztöndíjat és markánsan emelkedtek a bérek is. Ahogy öregszik a társadalom,
úgy nő az igény az egészségügyi szakdolgozók
munkája iránt és erre a jövőben még nagyobb
szükség lesz.

KATÓ SZABOLCS

A

WorldSkills és a EuroSkills versenyzőket
2014 óta támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy
e népszerű versenyeken keresztül az ápolás és
gondozás szakma, és általában az egészségügyi
dolgozók presztízsét is tudjuk növelni – mondta.
A pályaválasztókat szeretnék ebbe az irányba terelni, hiszen itt is van karrier kifutási lehetőség.
Nem is akármilyen. Büszkék vagyunk arra, hogy
Orosz Nikolett, az ápolás és gondozás szakma
versenyzője, kiválósági érmet kapott Kazanyban.

A

virágkötészet szakmában egy pilot programnak köszönhetően a korábbinál sokkal
professzionálisabb lett az értékelés. A program,
amelynek egyik kidolgozója és előkészítője Boros
Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozások Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke
volt, segít a megfelelő szakértők kiválasztásában.
Az eddigi gyakorlat szerint a delegáló országok
döntöttek arról, hogy egy adott szakmában kik
értékelik a versenyzők munkáját. A program segítségével egyfajta előszűrés végezhető, amelynek alapján a szakértők között felállítottak egy
rangsort, majd közvetlenül a versenyt megelőző
napokban a jelölteknek kötelező értékelési vizsgát kellett tenniük. Ebből egyértelműen kiderült,
hogy melyik szakértőnek mely terület az erőssége.
A jövőben tehát nem fordulhat elő, hogy a virágkötő szakmában például kertépítő értékeljen, hiszen
egészen más szempontokat kell igyelembe venni.
A pilot projekt nagy sikert aratott, és Boros Attila, aki főszakértőként vett részt a versenyen, úgy
véli, hogy más kategóriákban is be fogják építeni a
WorldSkills programjába.

F

ő célunk, hogy ne egy-egy cég támogassa a
versenyzőket, hanem az egész szakma fogjon
össze a siker érdekében – hangsúlyozta Pintér
Péntek Imre, a X-Meditor Kft ügyvezetője. A cég

OROSZ NIKOLETT

kednek a követelményekkel, hiszen az autószerelő kategóriában
nemzetközi versenyen most másodszor indult hazai résztvevő.

A

mezőgépésznek jelentkező iatalok száma megduplázódott
az utóbbi években – hangsúlyozta dr. Medina Viktor, a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
(MEGFOSZ) igazgatója. Néhány évvel ezelőtt a szakma népszerűsítésére indították el a „Legyél Te is mezőgépész!” programot.
A kedvező tendencia jórészt az elmúlt évek munkájának köszönhető, sikerült megmutatni a iataloknak: a mezőgépészet már
nem olyan olajos és koszos munkát jelent, mint korábban, hanem
sokkal inkább a modern eszközök és technikák felhasználásával
történő hibaelhárítást. A WorldSkills feladatai is ezt támasztják
alá, ezért is tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak a nehézgép-szerelők versenyéhez a szakmák bajnokságában. Véleménye
szerint azzal, hogy széles körben meghirdetik a iataloknak a versenyt és a hozzá kapcsolódó, Magyarországon egyedülálló szakmai felkészítést, nagyban hozzájárulnak a mezőgépészet népszerűsítéséhez és presztízsének növeléséhez.

E
adja ki az Autótechnika nevű szakfolyóiratot,
amely az autószerelő kategória magyar résztvevőjének felkészítését segítette. A lap szakújságírói mérnökökkel együtt felmérték, hogy milyen
feladatokra lehet a WorldSkills-en számítani, és
ennek megfelelően keresték meg azokat a nagy
cégeket, amelyek a konkrét felkészítést végezték.
A munkát nehezítette, hogy a verseny tisztasága
érdekében még azt sem lehetett előre tudni, hogy
milyen típusú autón kell majd a feladatot végrehajtani. A iatalok ezúttal egy Fordon mutathatták be szakmai tudásukat, de a jövőben talán még
arra sem tudnak felkészülni, hogy milyen meghajtású járművel lesz dolguk – mondja az ügyvezető. Pintér Péntek Imre szerint támogatóként
egyelőre csak tapasztalatokat gyűjtenek, ismer-

gy automatizált gyártó sori modell összeszerelése, programozása, és gyakorlati tesztelése volt a mechatronikai kategória
versenyzőinek a feladata. Négy napon át dolgoztak, modulonként
építették a munkaállomást. A nagy szakmai tudást követelő munkát kétéves felkészülési időszak előzi meg a Festo Kft.-nél.
A versenyzők kiválasztása mindig a WorldSkills verseny évében
történik – tudtuk meg Dulichár Pétertől, a Didactic oktatási részlegének vezetőjétől. A jelölteknek nemcsak a szakmai, hanem
az angoltudásukról is számot kell adniuk, hiszen a hivatalos
kommunikáció ezen a nyelven történik. Először 16 iatalt választanak ki, akiket folyamatosan képeznek és vizsgáztatnak. A mezőny mindig feleződik, és a Szakma Sztáron dől el, ki az a kettő,
aki Magyarországot képviseli majd a következő világversenyen.
Közben az is kiderül, hogy kik tudnak párban dolgozni, milyen
az összhang közöttük, hiszen a mechatronika csapatverseny.
Dulichár Péter szerint a mezőny folyamatosan erősödik, egyre
kisebb különbségek vannak a csapatok között, tehát nagyon nehéz jó eredményt elérni.
– Úgy gondoljuk, a WorldSkills inkább egy kicsit tapasztalatszerzés, a felkészítési munka az európai versenyre érik be – mondta
az oktatási részleg vezetője.

APAGYI BENCE
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SIKERES VERSENYZŐKBŐL
NAGYKÖVETEK
Három sikeres magyar ﬁatal
szakember – a SkillsHungary
nagykövetei – egész nap fáradhatatlanul járták a versenyhelyszíneket azzal a céllal, hogy
segítsenek, ahol kell. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara új
programja júniusban startolt
Svajda Viktória Bernadett,
Sipos Kristóf Balázs és Stadler
Bence közreműködésével.
SIPOS KRISTÓF BALÁZS, SVAJDA VIKTÓRIA BERNADETT ÉS STADLER BENCE

A SkillsHungary nagyköveti programja igazán jó dolog, csak még kevesen tudnak róla – mondta Sipos Kristóf Balázs, aki a mechatronika csapat
tagjaként aranyérmet szerzett a tavalyi budapesti EuroSkills-en és kiválósági érmet 2017-ben Abu Dhabiban a
WorldSkills-en. – Külön örülök annak,
hogy a versenyzőknek a személyes
élményeinkkel olyan segítséget, lelki
és szakmai támaszt tudtunk nyújtani, amire leghatékonyabban egy korábbi versenyző képes. Kazanyban
próbálhattuk ki először éles helyzetben, hogyan működnek a kríziskezelési technikáink. Hitelesen tudunk
beszélni például arról, hogy milyen
nyomás nehezedik az emberre egy
ilyen versenyen, mit lehet tenni, ha
pánikba esünk, mert valami megoldhatatlannak látszik? Nekem elsősorban a mechatronika a szakterületem,
de előfordult már, hogy egészen más
szakmában is tudtam segíteni a kétségbeesett, elbizonytalanodott versenyzőnek.
A tervek szerint a nagykövetek következő feladata a szakmák népszerűsí16 |

tése lesz. Különböző iskolákba látogatnak el és részt vesznek a kamarai
rendezvényeken is.
– Az, hogy a pályaválasztó iatalok korábbi versenyzőktől kapnak információkat a versenyről és az egyes szakmákról, növelheti kedvüket a jelentkezésre és hitelesebbé teszi számukra
a szaktudás értékét – hangsúlyozta
Sipos Kristóf Balázs.
Stadler Bence épületasztalos is örül új
feladatának, nagy megtiszteltetésnek
érzi, hogy a SkillsHungary egyik nagykövete lehet. A 2016-os göteborgi
EuroSkills-en ezüstérmet, a 2017-es
Abu Dhabi WorldSkills-en pedig kiválósági érmet szerzett volt versenyző
elég sok tapasztalattal rendelkezik, de
nem titkolja, hogy számára teljesen új
ez a pálya. Asztalosként a szíve a faipari szakmák felé húz, de örömmel
segít bárkinek. Kazanyban a tanulságos beszélgetések mellett különö-

sen a forgatásokat élvezte. Minden
nap videó készült az élményeikről,
amelyekkel a közösségi portálokon
igyekeztek betekintést nyújtani a különböző szakmákba és a versenyek
alakulásába.
– A két verseny által sok olyan tudással és tapasztalattal gazdagodtam,
hogy biztosan tudok segíteni a következő versenyzőknek – hangsúlyozta
Svajda Viktória Bernadett pincér, aki
kiválósági érmet kapott a 2017-es
WorldSkills-en Abu Dhabiban és a
2018-as budapesti EuroSkills-en is.
Amikor felkérték a nagyköveti tisztségre, rögtön igent mondott. Úgy
vélte, ezen a WorldSkills-en nagyon
nehéz dolga volt a magyar pincér versenyzőnek, Fábián Gábornak, ráfért a
biztatás. Aztán még elárulta: számára
furcsa volt, hogy most először nem
versenyzőként vett részt egy ilyen
rendezvényen.
– A megnyitón és az első versenynapon előjöttek a korábbi élmények, elöntöttek az érzelmek. Aztán megnyugodtam és ma már határozottan kijelenthetem, hogy imádom a nagyköveti
munkát.
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Készült az NFA-KA-ITM-4/2018. számú támogatási szerződés keretében.

