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Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó magánszemély az 
üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem 
szükséges az üzemanyagról számlát 
beszerezni.  

A 2018 októberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 408 Ft/l
Gázolaj 416 Ft/l
Keverék 445 Ft/l
LPG-autógáz 245 Ft/l

Októberi üzemanyagárak

Mérföldkő 
a szakképzésben

Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedemi és Iparkamara

„Magyarország kijelölte a EuroSkills következő évtizedének kezdőpont-
ját azzal, hogy rendkívüli professzionalizmust tanúsított a rendezés so-
rán” – mondta Dita Traidas a WorldSkills Europe szervezetének elnöke. 
A szeptember 26-28 között megrendezett szakmák Európa bajnoksága, a 
EuroSkills 2018 Budapest valóban lezárt egy korszakot, és megnyitotta a 
következő évtized fejlesztési pályáit.

Talán nem szerénytelen azt mondani, hogy a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara és vele együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara minden idők legjobb szakmai Európa Bajnokságát 
rendezte meg. A verseny lebonyolítása a 37 szakmában szinte hibátlan 
volt, több mint 90 000 látogatója volt az eseménynek, amely óriási 
érdeklődés mellett zajlott. A helyszínen megrendezett konferencián a 
Magyar Kormány, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Euró-
pai Unió képviselői kijelölték a szakképzés fejlesztésének új irányait, 

amely legtömörebben a digitalizáció megjelenésével, a hozzá kapcso-
lódón ismeretek beépítésével jellemezhetők. Óriási kihívás ez, hisz 
látható, hogy a szakmák milyen gyorsan alakulnak át, a tudástartalmak 
változnak és valószínű, hogy pár éven belül – a gazdaság fejlődésével 
– olyanok is megjelennek, amelyek pontos tartalmát nehezen tudjuk 
meghatározni. 

A versenyt fi gyelemmel kísérve látható, hogy minden szakmában 
jelen van a digitalizáció, legyen az mérőműszer, vagy az Ipar 4.0 
folyamatait meghatározó technika. Ezért is örömteli, hogy a magyar 
versenyzők sikeresen szerepeltek a hagyományos szakmákban épp-
úgy, mint az újakban. Fiataljaink aranyérmet nyertek épületasztalos 
és bútorasztalos, valamint mechatronika szakmában. A BOKIK büszke 
Varholik Dávidra, aki ápolók között lett ezüstérmes. 

Kamarai vezetőként különösen nagyra értékelem azt, hogy a magyar 
gazdaság mennyire erősen támogatta a EuroSkills-t, ezzel is kifejezve, 
hogy a cégek érdekeltek a biztos szaktudás megszerzésében és elköte-
lezettek a szakképzés fejlesztésében. 

A magyar válogatott szereplése kiváló volt, negyedikek lettünk a 
nemzetek rangsorában, ami óriási eredmény, de tudjuk, hogy ez a kivá-
ló felkészültség, tudás a jéghegy csúcsa, a magyar szakképzés átlaga 
ennél szerényebb teljesítményt nyújt.

A feladatok világosak, a kamara pedig kész a kormányzati stratégiák-
ban foglaltak megvalósításában teljes mértékben együttműködni.

Kétnapos bolgár-magyar üzlet-
ember találkozót szervezett a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK) október 2-án és 3-án. 

A Burgaszi Kereskedelmi és Ipar-

kamara által delegált mintegy 

20 üzletember többek között az 

autóiparban, a víztisztításban, 

vízkezelésben, a bányászatban, 

agráriumban érdekelt cégeket kép-

viselt. Megyénkből hasonló profi lú 

vállalkozások vezető szakemberei 

vettek részt a találkozón, illetve az 

azt követő üzleti megbeszélésen. 

A rendezvény – mint azt Üszögh 

Lajos, a BOKIK alelnöke kiemelte 

– kiváló alkalom volt arra, hogy a 

résztvevők megismerhessék egy-

mást és új üzleti kapcsolatokat 

köthessenek.  

Burgasz Miskolc testvérvárosa, 

így a két város közötti együtt-

működés több évre nyúlik vissza, 

és ennek a szoros kapcsolatnak 

köszönhető, hogy a bolgár ven-

dégeket ez alkalommal fogadta 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgár-

mestere is.

Vegyipari pályaorientációs napot tartanak a Mis-

kolci Egyetemen a BorsodChem, a Mol, a KISS 

Cégcsoport, valamint a BOKIK közreműködésé-

vel. A rendezvény november 16-án 10 órakor kez-

dődik. Előadások hangzanak el többek között ar-

ról, milyen fontos része a vegyipar a mindennapi 

éltünknek, bemutatkoznak az oktatási intézmé-

nyek, vállalatok, és az érdeklődők érdekes kémiai 

kísérleteket bemutatókat is láthatnak. 

Információs napra várják az érdeklődőket a 

„Munkahelyi képzések támogatása” című projekt 

keretében október 11-én, csütörtökön 10 órára 

a Miskolci Felnőttképzési Központba (Soltész 

Nagy Kálmán út 10.). A projekt célja a gazdaság 

versenyképességének megőrzése, a vállalkozá-

sok versenyképességének támogatása, a gazda-

ság igényeinek megfelelő képzettséggel és kom-

petenciákkal rendelkező munkaerő biztosítása. A 

részletes programról a www.bokik.hu-n található 

bővebb információ.

Negyvennyolc szakember részvéte-
lével beindult a BOKIK szervezésé-
ben a gyakorlati oktatók képzése. 

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biz-

tosít a gyakorlati oktatóknak, szak-

oktatóknak, akik minőségi tudásra 

tehetnek szert, amelynek köszön-

hetően nő a gyakorlati oktatás szín-

vonala. A képzési idő összesen 50 

óra, amely két szakaszból áll: 25 óra 

elmélet és 25 óra (3 napos) tréning. 

Az elméleti szakasz pedagógiai, szo-

ciálpszichológiai, kommunikációs és 

a gyakorlati képzéssel kapcsolatos 

kamarai adminisztrációs ismeretekre 

terjed ki. Az első három témakörben 

olyan tudásanyaggal találkozhatnak 

a résztvevők, amelyek a fi atal gene-

ráció oktatása során felmerülő neve-

lési, kommunikációs nehézségekben 

jelentenek segítséget. A gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos dokumentá-

ciós ismeretek pedig segítenek a pre-

cíz adminisztrációban. A tréning sza-

kaszban a gyakorlati oktatók olyan 

képességekre tehetnek szert, ame-

lyek segítenek saját és mások érzel-

meit megérteni, kezelni, valamint po-

zitívan befolyásolni. Olyan életszerű 

szituációk ezek, amelyek támogatják 

a gyakorlati oktatói munka során fel-

merülő kihívások kezelését.

Az elsajátított tudásról vizsgán kell 

számot adniuk a résztvevőknek. Az 

elméleti képzés egy online vizsgá-

val végződik, és ennek sikerességé-

től függ, hogy a résztvevő tovább 

léphet-e a tréning szakaszába. A 

tréninget egy szituációs helyzetben 

teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, 

amelynek sikeressége esetén tanú-

sítványt vehetnek kézhez a vizsgá-

zók. Ez a tanúsítvány a birtokosát 

feljogosítja – a szakképzési törvény-

ben meghatározott egyéb feltételek 

teljesítése mellett – a gyakorlati ok-

tatói tevékenység folyatására.

Beindult a gyakorlati oktatók képzése

Vegyipar a fókuszban

A jobb munkaerőért

Bolgár üzletemberek Miskolcon
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Ezüstérmes lett a miskolci Varholik 
Dávid a szakmák Európa-bajnoksá-
gán ápolás szakmában. A EuroSkills 
Budapest 2018 győzteseit szep-
tember 29-én hirdették ki a Papp 
László Budapest Sportarénában. A 
megmérettetésen 27 szakmában in-
dult magyar versenyző, ebből 17 ver-
senyszakmákban értek el helyezést. 
Hazánk ismét bebizonyította, hogy 
a magyar fi atalok nem maradnak el 
szaktudásban és tehetségben euró-
pai társaiktól. 

Szeptember 28-án délután lezárul-

tak a EuroSkills Budapest 2018 ver-

senyei. A szakmák Európa-bajnok-

ságát szeptember 26-28. között a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) szervezésében bonyolították 

le Budapesten. A versenyt óriási ér-

deklődés övezte: a rendezvényt há-

rom nap alatt közel 100 ezer látogató 

tekintette meg. 

A megmérettetésen 28 ország 525 

versenyzője szállt ringbe 37 szakmá-

ban, és a záró ceremónián kiderült, 

hogy közülük kik állhattak dobogó-

ra, ki nyerte el az Európa Legjobbja 

címet, továbbá kik lettek a Nem-

zetek Legjobbjai. Az ünnepélyes 

eseményen részt vett Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke, 

Parragh László, az MKIK elnöke és 

Dita Traidas, a WorldSkills Europe 

elnöke. 

Az éremtábla

A magyar szakemberek ismét bizo-

nyították, hogy tudásuk és szakértel-

mük kiemelkedő az európai mezőny-

ben is: 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 8 

kiválósági érmet nyertek, összesen 

17 helyezést. A EuroSkills Budapest 

2018 Nemzet Legjobbja kitüntetést 

Nagy Ádám János (bútorasztalos 

szakma) tudhatja magáénak. 

A legtöbb érmet Oroszország csa-

pata nyerte, az éremtábla második 

helyezettje Ausztria csapata, a har-

madik pedig Franciaországé lett. 

Magyarország a negyedik helyen 

végzett. 

Elnökök értékeltek

„Egy magyar közmondást ajánlok 

fi gyelmükbe, amely így szól: a jó 

mesterembernek egész világ a hazá-

ja. Legyenek büszkék rá, hogy olyan 

tudás birtokában vannak, amely va-

lóban az egész világon, mindenhol 

egyformán versenyképes. Ez pedig 

nem más, mint a precíz, pontos, lel-

kiismeretes, eredményes munka, 

amelyre a világon mindenütt szük-

ség van” – emelte ki Áder János köz-

társasági elnök (képünkön).

„Győzött a gazdaság, Európa gaz-

dasága, benne Magyarország gaz-

daságával, mert olyan fi atal szak-

emberekkel lett gazdagabb, akik 

sikereikkel, teljesítményeikkel ma-

gasra helyezik a minőségi mércét. 

Győzött a magyar szakképzés ügye, 

mert meg tudta mutatni a fi atal 

szakmai elitet azoknak, akik még 

csak terveznek erre az útra lépni.” – 

mondta Dr. Parragh László, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

„Magyarország, a magyar intézmé-

nyek, szervezetek és vállalatok együtt 

tették a EuroSkills Budapest 2018 

eseményét Európa legjobb fi atal te-

hetségeinek nagyszerű és felejthetet-

len élményévé. Magyarország kijelöl-

te a EuroSkills következő évtizedének 

kezdőpontját azzal, hogy rendkívüli 

professzionalizmust tanúsított a ren-

dezés során és megemelte a mércét 

ennek az eseménynek mind a minő-

ségét mind pedig a méreteit illetően” 

– mondta Dita Traidas, a WorldSkills 

Europe elnöke.

Támogatók segítettek

A nemzetközi szakmai fesztivál és 

szakembertalálkozó lebonyolításá-

hoz szükséges eszközök beszerzését 

84 szponzor és 20 partner támogat-

ta gépekkel, szerszámokkal, alap-

anyagokkal, technikai személyzettel 

és know-how-val. A verseny lebo-

nyolításában 700 önkéntes is segí-

tett budapesti iskolákból.

Felejthetetlen élmény volt a 
szakmák Európa-bajnoksága

A EuroSkills szeptember 25-i nyitóceremóniáján Or-
bán Viktor miniszterelnök is köszöntötte a versenyző-
ket, és a szakmák Európa-bajnokságának valamennyi 
résztvevőjét. 
Nyitóbeszédében a miniszterelnök kiemelte: „Európa 
öregszik, népessége fogy, ezért Európa ma komoly 
versenyhátrányban van. Ezt a hátrányt kiváló szak-
emberek képzésével dolgozhatjuk le, vagyis Európa 
akkor nyeri vissza újra az erejét, ha mi neveljük föl és 
képezzük ki a világ legjobb szakmunkásait. Mindez azt 
jelenti, hogy az Önök tehetsége, tudása és szorgalma 
ma Európa versenyképességének aranyfedezete.”  
Orbán Viktor jó versenyzést kívánt a fi atal szakembe-
reknek, és azt, hogy a budapesti EuroSkills az európai 
szakképzés igazi ünnepe legyen.

Parragh László a megnyitón úgy fogalmazott: ma 
lezárul a szakképzés múltja, egy új korszak, a szakkép-
zés digitális és modern időszaka születik, amely ötvözi 
a hagyományok továbbvitelét egy újfajta, kreatív, 
tudásalapú szemléletmóddal. Ezt hívják „szakképzés 
4.0”-nak, amelyben a gazdaság motorját jelentő 
vállalatok számára, az Ipar 4.0 folyamat jegyében 
képezik a jövő munkavállalóit.
A kamarának a döntéshozókkal karöltve olyan 
oktatási rendszert kell működtetnie, amelyben a 
lehetőségek végtelenítve vannak, átjárást biztosítanak 
az egyes iskolatípusok, a középfokú és a felsőoktatás, 
valamint az egyes szakmák között. Ma Magyarorszá-
gon ebbe az irányba halad, és Európa jövőjét is ebben 
látjuk – fogalmazott az MKIK elnöke.

Orbán Viktor: Legyen a EuroSkills az európai szakképzés igazi ünnepe 

Kamionnal népszerűsített pályaorientáció 
A következő hetekben indul az MKIK országos kamionos roadshow-ja , amelynek elsődleges célcsoportját a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos diákok jelentik. Megyénk-
ben Mezőkövesden és Miskolcon várja majd a fi atalokat a különleges és hatalmas járgány. A pályaorientációs kamion Hajdu-Bihar megyéből érkezik Borsodba, és nálunk 
először Mezőkövesden október 17-én, a BOKIK Pályaorientációs napjának kísérőprogramjaként látogathatják majd a diákok a városi sportcsarnok szomszédságában. A 
következő napon, 18-án Miskolcon várja majd az érdeklődő tanulókat ez a hatalmas jármű. Itt a tervek szerint a Városház téren fog parkolni, és a kamara közreműködésé-
vel, szervezésében látogathatják majd az iskolások. Az országjáró kamion úgynevezett virtual reality eszközökkel felszerelt, amelyek segítségével különböző szakmákat 
próbálhatnak ki a gyerekek a virtuális valóságban. A tervezett szakmák a következők: vendéglátás (szakács, pincér, cukrász), építőipar (kőműves, hegesztő, tetőfedő), 
autóipar (autószerelő, fényező), kreatív ipar, divat (divattervező, szabó, dekoratőr, fotós). A szervezők a virtuális szakmabemutatók mellett más, vonzó programokat is 
kínálnak majd a pályaválasztás előtt álló fi ataloknak. 

Pályaorientációs napot szervez a BOKIK Mezőkövesden a 

város önkormányzatának támogatásával. Az október 17-i 

(szerda) rendezvény helyszíne a Városi Sportcsarnok lesz.

 Hagyományteremtő céllal, idén első ízben rendezi meg a ka-

mara mezőkövesdi pályaorientációs napját, amelyen a helyi 

és környékbeli általános iskolások ismerkedhetnek meg a 

továbbtanulás mezőkövesdi lehetőségeivel. A programmal a 

helyben maradás és boldogulás lehetőségeit kívánják hang-

súlyozni szervezők. Az eseményre kilátogató mintegy 450 

diák a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Is-

kola, valamint a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi 

Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma 

és Kollégiuma képzési kínálatát ismerheti meg. Emellett a 

gépészeti és kereskedelmi területen rendelkezésre álló gya-

korlati képzőhelyek közül 10 gazdálkodó szervezetképviselői-

vel találkozhatnak, valamint lehetőségük lesz játékos formá-

ban próbára tenni tudásukat, kézügyességüket is. 

A rendezvény 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, 

majd 10 óra 15 perctől bemutatkoznak a képzőintézmények, 

amelyeket a gazdálkodó szervezetek követnek. Szakmai 

kerekasztal beszélgetéssel folytatódik a program 11 órától, 

amelyen szó lesz a duális képzés rendszeréről, a szakképzés 

aktuális tudnivalóiról. 

Az eseményhez kísérőrendezvényként kapcsolódik egy kü-

lönleges program, a Pályaválasztási Roadshow. 

A BOKIK égisze alatt működő Észak-ma-

gyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) idén 

is részt vesz tagvállalataival az Automotive 

Hungaryn, a 6. Nemzetközi Járműipari Be-

szállítói Szakkiállításon. A NOHAC közösen 

jelenik meg Miskolc várossal és a miskolci 

SEGA Hungary Kft.-vel, egy stand-szigetet 

alkotva.

Tizenöt ország 236 kiállítója érkezik az októ-

ber 17. és 19. között sorra kerülő Automotive 

Hungary autóipari szakkiállításra, ahova leg-

alább tízezer látogatót várnak. Mára a Közép-

európai térség meghatározó autóipari szak-

kiállításává nőtte ki magát az Automotive 

Hungary, amely idén lesz hatéves. Az idei 

szakkiállítás középpontjában a mesterséges 

intelligencia, a 3D-nyomtatás, az elektromos 

hajtás, az Ipar 4.0, valamint nem utolsó sor-

ban a szakképzés áll. A négy magyarországi 

autógyár mellett jelen lesznek a meghatáro-

zó Tier 1, 2, és 3-as szintű beszállítók, szolgál-

tatók, állami szervek és érdekképviseletek.

Az idei Automotive Hungary számokban:

- 15 résztvevő ország (Ausztria, Belgium, 

Csehország, Észtország, Franciaország, Hol-

landia, Kína, Lengyelország, Litvánia, Ma-

gyarország, Nagy-Britannia, Németország, 

Olaszország, Románia, Tajvan)

- 236 kiállító - Mint megtudtuk, a kiállítók 

száma még az utolsó hetekben is növekszik, 

de az már most biztos, hogy a rendezők a ta-

valyi 225-ös kiállítószámot meghaladják az 

idei rendezvényen. 

- 20 ezer négyzetméter bruttó kiállítási terü-

let

Az Automotive szakkiállítást a megszokott 

rendezvény, az Autotechnika nemzetközi jár-

műfenntartó-ipari szakkiállítás kíséri, ahol 

autószerelő-verseny és workshopok lesznek.

I. Mezőkövesdi szakmai nap NOHAC tagvállalatok az Automotive-on

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofi t Kft., 
K&T Hardmetal Kft. 
Kyrtech Systems Kft.
Ped-Weld Kft.
Tisza Automotive Kft.
BanKonzult Vill Kft.
MODINE Hungária Gépjárműtechnikai Kft.

A résztvevő tagok
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Mosolyog, a szemei nevetnek, amikor 
találkozunk. Ugyanaz a felszabadult 
öröm sugárzik a lényéből, mint az 
eredményhirdetés estéjén, az Aréna 
színpadán. Akkor az ezüstéremnek 
szólt az önfeledt boldogság, most a 
sok gratuláció, a felé áradó szeretet 
táplálja az örömöt. Varholik Dávid-
dal, a EuroSkills ápolás és gondozás 
szakmában második helyezést elért 
versenyzőjével már itthon, Miskol-
con beszélgettünk.

Sokan szurkoltunk, szorítottunk Ön-
nek a verseny ideje alatt. Amikor 
szeptember 28-án, délután lezárult 
az utolsó feladat, mondhatni, „lefúj-
ták a meccset”, mit érzett?
Fáradtságot. A három nap alatt 13 

feladatot, szituációt kellett meg-

oldani a Parkinson-kóros beteg 

ápolásától a demenciában szen-

vedő ellátásán keresztül a sztóma 

gondozásig, ami azért lemerített. A 

magyar csapatnak szerencsére volt 

egy jól bevált menetrendje: minden 

versenynap végén összeültünk, ki-

ki elmondhatta, hogy milyen érzé-

sekkel zárta az adott napot, jó volt 

kibeszélni a feszültségeinket, ez 

ellazított, ugyanakkor fel is töltött, 

erőt is adott. Az utolsó napon, ami-

kor lezárult a verseny, vártak rám a 

csapattársak, akik már befejezték a 

versenyzést, és ott voltak a régi is-

kolámból, a Ferencziből a tanáraim 

is, ami különösen jólesett. Ők egyéb-

ként mind a három napon ott álltak 

a stand mellett és fi gyelték, mit pro-

dukálok.

Egyáltalán nem sejtették a végered-
ményt?
Nem, teljes volt a titoktartás, csak 

az Arénában, az ünnepségen derült 

ki a sorrend. Minden egyes magyar 

éremnek nagyon-nagyon örültünk, 

hiszen az volt a célunk, hogy minél 

többet begyűjtsünk. Én személy 

szerint magaménak éreztem a csa-

pattársaim sikerét is, annyira össze-

kovácsolódtunk, jó közösséggé vál-

tunk a felkészülés ideje alatt.  Persze 

amikor bemondták, hogy a mi szak-

macsoportunk érmei következnek, 

kezdtem egyre feszültebbé válni, az-

tán amikor elhangzott, hogy ápolás 

és gondozás szakmában a fi nn ver-

senyzőé a bronzérem, a szívem már 

majd kiugrott a helyéről, majd pedig 

bemondták, hogy az ezüstérem Ma-

gyarországé, vagyis az enyém, hát az 

feledhetetlen pillanat volt. Nincs szó 

arra a nagyszerű érzésre, ami akkor 

elfogott.

Az arénás záró ceremónia után még 
ünnepeltek?
Igen, a csapattal még folytattuk az 

örömködést, ezért is vagyok még 

berekedve. Vasárnap utaztam haza, 

utána a barátnőmhöz mentem, mert 

egész nyáron alig találkoztunk, nya-

ralni se voltunk a felkészülés miatt. 

Jó volt hazajönni, de az az igazság, 

hogy a csapat már most nagyon hi-

ányzik. Az utóbbi hónapok a verseny-

ről, egymásról, rólunk szóltak, ami azt 

hiszem egész életemre feledhetetlen 

élmény marad.

Sokan gratuláltak?
Milliónyi sms-t kaptam, annyit, hogy 

lefagyott a telefonom. Sok tv és lap-

interjúm volt, hívnak a régi iskolá-

imba, a Jezsuba és a Ferenczibe, és 

várnak a munkahelyemre, a megyei 

kórház kardiológiai osztályára is a 

kollégák. Jó érzés lubickolni ebben a 

szeretetben.

Hogyan tovább?
Októberben még szabadságon va-

gyok, hiszen a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara is szervez még szá-

munkra programot, de november 

elsejétől visszaáll a régi rend, vár 

a munkahelyem. Aztán szeretnék 

továbbtanulni, ez lesz a következő 

nagy feladat az életemben.

 – ME –

Kovács J. Attila cipészmester, a 
BOKIK kézműves alelnöke kiemelke-
dő sikerrel szerepelt az idei „Magyar 
Kézműves Remek” cím elnyerésére 
kiírt pályázaton. A kivételes tehetsé-
gű mesterrel a versenyről, a díjakról 
és a kézművesség jövőjéről, lehető-
ségeiről beszélgettünk. 

Miért tartja fontosnak, hogy a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
felvállalta a „Magyar Kézműves Re-
mek” pályázat elindítását és gondo-
zását? 
Tizenhat évvel ezelőtt, 2002-ben 

indította útjára az MKIK a „Magyar 

Kézműves Remek” pályázatot, és az 

évről évre növekvő népszerűség a 

bizonyíték rá, hogy van létjogosult-

sága ennek a megmérettetésnek. 

A pályázat lehetőséget biztosít az 

alkotóknak, hogy bemutassák, mire 

képesek, kiállíthatják munkáikat, ami 

különleges, egyedülálló lehetőség 

azoknak, akik egyedül dolgoznak. 

Jó alkalom ez arra is, hogy szakmai 

visszajelzést kapjanak, a nyertesek 

pedig a „Magyar Kézműves Remek” 

cím használatával erősíthetik piaci 

szerepüket, rangjukat.

Ön miért nevezett a versenyre?
Azért veszek részt évek óta ezen a 

versenyen, hogy bemutassam, a mi 

szakmánkat, a cipőkészítést is lehet 

magasabb szintre emelni, és nem 

csak egyszerűen cipőket, de remek 

darabokat is lehet készíteni. Ezek a 

munkák inspirálhatják a látogató-

kat, különösen azokat, akiket vonz 

ez a szakma. A kiállított darabok 

megmutatják, mennyi szépség van a 

kézművességben, és érdemes ezt a 

szakmát választani. Különösen igaz 

ez most, amikor a EuroSkills kísé-

rőrendezvényeként szervezték meg 

a kézműves remekek kiállítását, így 

sok fi atal, köztük külföldiek is láthat-

ták, mennyi ügyes kézműves dolgo-

zik, alkot Magyarországon.

Milyen volt az idei színvonal?
Rendkívül magas színvonalú volt a 

beérkezett pályamunkák minősége. 

Az elmúlt években folyamatosan nőtt 

a pályázók száma, és idén minden ed-

diginél többen neveztek a versenyre. 

A díjak nagy száma a bizonyíték az 

alkotások kiemelkedő minőségére, a 

látogatók magas száma pedig tovább 

növelte a rendezvény rangját.  

A díjkiosztón Elnöki Aranyérem ki-
tüntetést vehetett át, és benne volt 
abban az ötös csapatban is, akik 

megkapták a „Remekek remeke” dí-
jat. Önnek, aki több nemzetközi elis-
meréssel is rendelkezik, mit jelent ez 
a „hazai pályán” elért siker?
A „Remekek remeke” mindig is meg-

különböztetett fi gyelemmel járt, ez-

zel a legjobb alkotásokat jutalmaz-

zák. Óriási elismerés, hogy a kamara 

ezzel is felhívja a fi gyelmet ránk. A 

„hazai pályán” elért siker a magam-

fajta lokálpatriótának nagyon fon-

tos. Nincs attól felemelőbb érzés, 

mint amikor itthon ismernek el, és 

a barátok, ismerősök körében ün-

nepelhetsz. Az én életem, a pályám 

úgy alakult, hogy hamarabb nyertem 

díjakat külföldön, mint itthon, de 

büszke vagyok arra, hogy most meg-

mutathattuk a kiállítás látogatói-

nak, a EuroSkills vendégeinek, hogy 

Magyarországon milyen rendkívüli 

emberek alkotnak, milyen nagyszerű 

pályaműveket képesek készíteni. 

Tapasztalatai szerint a hazai kézmű-
vesek alkotásai mennyire népszerű-
ek, van-e piaci kereslet a munkáikra?
Véleményem szerint Magyarorszá-

gon nemzetközi összehasonlításban 

is egyedülálló kézműves remekek 

születnek, és meggyőződésem, hogy 

egyre nagyobb a kereslet a jó minő-

ségű termékek iránt. Megyénkben, 

közelebbről Miskolcon például a kö-

zelgő karácsonyi vásáron – a város 

önkormányzatának támogatásával 

és a kamara közreműködésével – 

külön pavilonokban kínálják majd 

különleges, egyedi portékáikat a kéz-

művesek. Ez talán a legjobb példa, 

hogy igény van ezekre a nagyszerű 

munkákra.

Varholik Dávid Európa második legjobb ápolója 

1. Simon Krisztián bútorasztalos aranyérem Veszprém megye
2. Nagy Ádám János épületasztalos aranyérem Pest megye
3. Sipos Kristóf Balázs mechatronika aranyérem Hajdú-Bihar megye
4. Takács Zoltán mechatronika  aranyérem Békés megye
5. Balogh Ákos webfejlesztő ezüstérem Veszprém megye
6. Cseke Szabolcs festő, díszítőfestő ezüstérem Pest megye
7. Varholik Dávid ápolás és gondozás ezüstérem Borsod-Abaúj-Zemplén megye
8. Zaja Dániel hegesztő bronzérem Heves megye
9. Takács Dániel virágkötő bronzérem Vas megye
10. Balogh Krisztián kőfaragó bronzérem Zala megye
11.  Leidl Péter villanyszerelő  kiválósági érem Pest megye
12.  Hédl Ádám Zoltán kőműves kiválósági érem Zala megye 
13. Gábor Lóczi szárazépítő kiválósági érem Békés megye
14. Kovács Alexandra fodrász kiválósági érem Békés megye
15. Papp Viktória Dóra szépségápoló kiválósági érem Veszprém megye
16. Svajda Viktória Bernadett pincér kiválósági érem Budapest
17. Déri Levente informatikai rendszerüzemeltető kiválósági érem Bács-Kiskun megye
18. Orodán Tamás informatikai rendszerüzemeltető  kiválósági érem Békés megye
19. Sárvári Ágnes dekoratőr, kirakatrendező kiválósági érem  Fejér megye

A magyar csapat éremtáblázata

A hazai pályán elért siker óriási elismerés 

Dr. György László államtitkár (jobbra) gratulál Kovács J. Attilának  
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Tomori Zol-
tán, a miskolci 
Nordker-M Kft. 
ügyvezető igaz-
gatója szakértő-
ként vett részt 
a EuroSkills 

Budapest 2018 előkészületeiben 
és lebonyolításában. A feladata a 
CNC marás szakmában induló ma-
gyar versenyző felkészítésének 
irányítása volt, a verseny alatt pe-
dig a zsűrizésben vett részt. Azt 
mondja, feledhetetlen élmény volt 
számára ez a különleges munka.  

CNC marás szakmában a korábbi 

évek EuroSkills versenyein nem in-

dult magyar versenyző, így különösen 

nagy kihívás volt a felkészítőknek és 

a versenyzőnek – a budapesti Varga 

Norbertnek –, hogy méltó módon 

képviseljék hazánkat.

„Márciusban kértek fel arra, hogy a 

CNC marás szakmában induló fi a-

talember felkészítését irányítsam. 

A stábunk három főből állt, a szoft-

veres kollega a technológiai szoftver 

használatát tanította, egy másik a 

szerszámgéppel kapcsolatos isme-

reteket oktatta, és én voltam az, aki a 

kis csapat munkáját összehangolta” 

– avatott be a történésekbe Tomori 

Zoltán. Elmondta azt is, hogy ebben 

a szakmában 12 induló volt, plusz 

ringbe szállt egy japán vendégver-

senyző is. Nem elhanyagolható tény, 

hogy amíg a magyar versenyző felké-

szítésére kevéssel több mint három 

hónap maradt – mivel későn dőlt 

el, hogy hazánk ebben a számban is 

„indul” – addig minden más európai 

ország minimum két évig trenírozta 

versenyzőjét. Ám dacára a rövid idő-

nek – a végső pontszámot tekintve – 

nem maradtunk le nagyon az élboly-

tól.  Pedig a CNC marósok mezőnye 

nagyon erős volt, szorosak voltak a 

pontszámok, és a megmérettetés 

ideje alatt – ahogy más szakmák 

esetében is – igen feszített tempót 

diktáltak a versenyzőknek. A három 

versenynap alatt három munkadara-

bot kellett elkészíteniük. A feladatok 

menete a következő volt: a verseny-

ző a kezébe kapott egy papír alapú 

műszaki rajzot, ez alapján létrehozott 

egy háromdimenziós számítógépes 

modellt, majd a számítógépen egy 

CNC vezérelt programot készített, 

amit betöltöttek a szerszámgépbe és 

a gép legyártotta a munkadarabot.

„A mi szakmánkban a bírálat során 

kevés a szubjektív tényező, a zsűri-

zés 90 százalékban a gépi mérések 

alapján történik, a pontok mindösz-

sze 10 százalékába „szólhat bele” az 

úgynevezett emberi tényező” – ma-

gyarázta Tomori Zoltán. Megtudtuk 

tőle azt is, hogy az övék volt a ver-

seny „legdrágább szakmája”, hiszen 

a CNC marós standon 2 millió euró 

értékű berendezés állt a versenyzők 

rendelkezésére, 7 aktívan működött, 

egy pedig biztonsági tartalékként 

funkcionált.

Ami pedig a színvonalat illeti, a mis-

kolci szakember értékelése szerint a 

versenyzők a szakma felsőfokát pro-

dukálták.

„Ezek a fi atalok olyan tudásról tet-

tek tanúbizonyságot, amely messze 

túlmutat a mindennapi követelmé-

nyeken, hiszen a gyakorlatban nem 

szokványos, hogy a számítógépes 

programot is a CNC marós készíti, 

arra ugyanis külön programozót al-

kalmaznak a cégek” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy milyen volt 

szakértőként részt venni a buda-

pesti EuroSkilksen, Tomori Zoltán 

úgy válaszol: feledhetetlen szakmai 

élmény, és nagy megtiszteltetés, hi-

szen felkészítőként és bírálóként is 

hazánkat képviselhette.

„Élménydús napok voltak, felemelő 

volt látni a sok felkészült fi atalt, és a 

látogatókat, akik nagy érdeklődés-

sel fi gyelték a versenyt. Ugyanakkor 

izgultunk is, hiszen szorítottunk a 

magyar csapatnak. Összességében 

rendkívül jól sikerült minden, a szer-

vezők erőn felül teljesítettek. Nagy 

öröm és büszkeség, hogy a nemzet-

közi szakemberek is elismerően nyi-

latkoztak a EuroSkills Budapestről.”  
 – ME  – 

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) idén is meghirdet-
te a „Magyar Kézműves Remek” 
pályázatot, amelyre megyénkből 
– a BOKIK szervezésében – kilenc 
alkotó nyújtotta be munkáit, kö-
zülük öten nyerték el a „Magyar 
Kézműves Remek” címet.

Az MKIK 2002-ben indította útra a 

„Magyar Kézműves Remek” pályáza-

tot. A kezdeményezés a magyar kéz-

műves hagyományok és adottságaik 

jobb hasznosítása érdekében szüle-

tett, és a kiemelkedő kézműves ter-

mékek alkotói a „Magyar Kézműves 

Remek elismerő címben részesül-

hetnek. Az MKIK pályázatára ezúttal 

123 pályamű érkezett be, amelyből 

47 részesült elismerésben, valamint 

három pályázó Elnöki Aranyérem ki-

tüntetést vehetett át.

A kézművesipar krémje

Az ünnepélyes díjátadó rendez-

vényt szeptember 26-án tartották 

a EuroSkills kísérőrendezvényeként 

a Hungexpo területén. A díjakat dr. 

György László gazdaságstratégiáért 

és szabályozásért felelős államtitkár, 

Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért 

felelős alelnöke és Fekete Balázs, az 

MKIK kézműipari alelnöke adták át. A 

kézműves szakma teljes körét átfogó 

pályázati lehetőség értékét a szakmai 

elismeréssel való díjazás adja meg, 

marketing-, illetve megjelenési lehe-

tőséget nyújtva. A díjak száma nincs 

korlátozva, a pályázók teljesítménye 

számít – ilyen formában szinte egye-

dülálló elismerésről van szó.

A „Magyar Kézműves Remek” elis-

merő oklevél mellett valamennyi 

díjazott lehetőséget kap arra, hogy 

használhassa a Magyar Kézműves 

Remek logót és termékéhez megha-

tározott tartalmú elismerő kártyát 

(termékcímkét) készíthessen. A cím 

elnyeréséhez követelmény a termé-

kek eredetisége, nemzeti kultúrát 

őrző, egyedi értéket képviselő ha-

gyományhűsége, a kivitelezés kiváló 

minősége és turisztikai hasznosítha-

tósága.

A rendezvényen és az azt követő 

kiállításon az alkotók, a mesterek 

zsűrizett, míves alkotásait, termékeit 

tekinthetik meg a látogatók, azaz a 

kézművesipar „krémje” kap bemu-

tatkozási lehetőséget.

Imázserősítés

A díjazott kézműves termékek – elő-

állításuk, használatuk bemutatásá-

val – bővítik az ország, egy-egy régió 

turisztikai programkínálatát, hozzá-

járulnak a magyar imázs erősítésére 

alkalmas igényes termékek kereske-

delmi választékának szélesítéséhez, 

minőségi színvonalának emelésé-

hez, a magyar kulturális örökség sa-

játos közvetítéséhez.

A megújult pályázati feltételeknek 

köszönhetően egyre több új kézmű-

ipari alkotás is megjelent a pályamű-

vek között a „hagyományosnak” szá-

mító kézműves termékek mellett.

A Magyar Kézműves Remek címet 

nyert pályázók alkotásaiból nyílt ki-

állítást három napon át tekinthette 

meg a nagyközönség a Hungexpo 

területén.

Nagy István, a BOKIK Fa-, Papír- és Nyomdaipari 
Osztályának elnöke, a Nagy-Bükk Bt. ügyvezető 
igazgatója
„Nagyszerű eredménnyel ért véget a magyar csapat 
számára a budapesti EuroSkills 2018. Külön büsz-
keség számomra – hiszen szakmámba vág –, hogy 
a bútorasztalosok és az épületasztalosok között is a 
magyar versenyzők lettek Európa legjobbjai.
Alkalmam volt részt venni a rendezvény nyitócere-
móniáján, amely a nagyszabású versenyhez méltóan 
jól szervezett és látványos volt. Aztán kezdődtek 
a megmérettetések, amelyeken tapasztalhattuk, 
hogy milyen magasra tették a mércét versenyzőink 
magukkal szemben. Sikerült bizonyítaniuk, hogy 

megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben is. Ez 
a megbízhatóság, állhatatosság és felelősségérzet 
reméljük, egész életükben elkíséri őket. Köszönet jár 
a felkészítőknek és a szervezőknek a lelkiismeretes, 
színvonalas, professzionális munkáért.
Bízom abban, hogy csapatunk jó szereplése példa-
értékű a fi atalok számára, és arra ösztönzi őket, hogy 
szakmájukban kitartóak legyenek, azok a pályaválasz-
tás előtt állók pedig, akik kilátogattak a Hungexpóra 
kedvet kaptak valamelyik szakmához.”

Bodnár Sándor, a sárospataki Weinberg ’93 Kft. 
cégvezetője
„Impozáns nyitórendezvénnyel kezdődött a szakmák 

Európa-bajnoksága, amelynek már a helyszíne, a 
Papp László Budapest Sportaréna hatalmas tere 
is megadta az alaphangulatát. Az esemény rangját 
mutatja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is kö-
szöntötte a fi atalokat, és beszédet mondott a kamara 
országos elnöke, Parragh László is. Nekem nagyon tet-
szett a nyitóprogram: a fi ataloknak, a fi atalokról szólt, 
és az országok csapatainak bevonulásakor bemuta-
tott táncprodukciók szellemesen ábrázolták egy-egy 
nemzet jellemző ismérveit. Ami a versenyt magát illeti, 
olyan ez, mint a sport, ha tudatosítani akarjuk, hogy 
az élvonalhoz tartozunk, akkor ringbe kell szállni, meg 
kell mutatni, mit tudunk. A magyar csapat eredmé-
nyét látva igazán büszkék lehetünk versenyzőinkre.” 

Így látták a szakmák Európa-bajnokságát

Élmény, izgalom, szakmai kihívás  
Tomori Zoltán szakértőként vett részt a EuroSkills előkészületeiben és lebonyolításában

Öt alkotó remekelt megyénkből  
A „Magyar Kézműves Remek” címre idén 123 pályamű érkezett be az országból  

Bogdán Erzsébet, Sárospatak – hímző 
népi iparművész
Debreczeni Sándor, Miskolc – késes 
népi iparművész 
Ducsai Ágnes, Miskolc – nagykabát és 
pelerin kabát, kalotaszegi nagyírásos 
kézi hímzéssel
Faragó Mária, Miskolc – szűrhímző 
népi iparművész
Juhász Béláné, Alsótelekes – hímző
Kovács J. Attila, Miskolc – cipészmes-
ter
Merényi József, Miskolc – faműves
Takácsné Dobai Angéla, Korlát – ék-
szerkészítő
Schmelczer Béláné, Kazincbarcika – 
vagdalásos hímzés

Megyei pályázók

A „Remekek remeke”
A kiváló teljesítményt nyújtó alkotók elismeréseként a 
zsűri a Remekek közül is kiemelt néhány pályaművet, 
és a „Remekek remeke” díjjal jutalmazta. Az öt nyertes 
között volt Kovács J. Attila miskolci cipészmester, 
aki a BOKIK kézműves alelnöke, és a rendezvényen 
átvehette az Elnöki Aranyérem kitüntetést is.
 
Kovács J. Attila miskolci cipészmester
exkluzív, rámán-varott féfi  cipők 
Az igazi cipészmesterség csodálatos darabjait készí-
tette el Kovács J. Attila. Ezek a mesterművek mind 
alapanyagukban, mind kivitelezésükben rendkívüliek, 
olyan műremekek, amelyek évtizedek múltán is élni 
fognak. Ezeknek a pályaműveknek az esetében is 
nagyon fontos, hogy szívesen viselik ezeket az exkluzív 
csodás darabokat napjainkban.

„Magyar Kézműves Remekek”
Gratulálunk a többi megyei pályázónak is, akik vala-
mennyien csodálatos remekműveket készítettek, és 
idén „Magyar Kézműves Remek” díjban részesültek.

Bogdán Erzsébet sárospataki hímző népi iparmű-
vész
úrihímzéses terítő szalvétákkal
A magyar reneszánsz és barokk hímzések közül a 
legjellemzőbb hazai stílust képviseli az úrihímzés. 
Az úrihímzésre gazdag öltéstechnika jellemző, ezért 
az alkotó munkájában törekedett arra, hogy minél 
többféle öltést alkalmazzon. Nagyon szép modern 
színvilágú termékek, amelyeket a mai lakásokban is el 
lehet helyezni, örömmel lehet használni.  

Debreczeni Sándor miskolci késes népi iparmű-
vész
exkluzív kések – vadászkések
Professzionális kivitelű, mesteri vadászkések, funk-
cionálisan tökéletesek és kézhez állóak. Debreczeni 
Sándor a tőle megszokott, kiemelkedő, mestermű 
színvonalú késekkel pályázott ez alkalommal is. 

Faragó Mária miskolci szűrkészítő
hímzett szűr
Férfi asan komoly, idézi a régi korok öltözékét, amely-

ben az alapvető szépség és igényesség tovább él. 
Anyagfelhasználásában, színvilágában, kompozíciós 
rendjében a hagyományt követi és esztétikusan újítja 
meg a pályamű.

Merényi József miskolci faműves
In memoriam Hodossy Gyula
A juhász kampók tényleges használatra készültek. 
Minden kampó mintája más, jellegzetesen edelényiek. 
A kampók öntése nagyon szép, igényes. Az installáció 
célja, hogy a Hodossy örökösök által féltve őrzött ere-
deti fa és fém mintákkal öntött, hiteles másolatokkal 
megmutassák Hodossy Lajos és fi a, Hodossy Gyula 
munkásságának egy kis szeletét.
Anya és lánya fejfája
A fejfákat Merényi József készítette 2007-ben. Idő-
közben a fejfák állapota jelentősen leromlott, most a 
mester által kiválóan restaurált fejfák lettek a pálya-
munkák. A két sírjelző különlegessége – az egyébként 
a székely-kapuknál alkalmazott - „rákláb”, mely a 
faanyag mulandóságára számítva egy cserélhető föld 
fölötti rész. 

Nyertesek és pályamunkák 

Balról: Debreczeni Sándor,  Bogdán Erzsébet, Kovács J. Attila, Merényi József

A három nap alatt közel százezer érdeklődő fi gyelte a versenyzők munkáját 
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Tomori Zol-
tán, a miskolci 
Nordker-M Kft. 
ügyvezető igaz-
gatója szakértő-
ként vett részt 
a EuroSkills 

Budapest 2018 előkészületeiben 
és lebonyolításában. A feladata a 
CNC marás szakmában induló ma-
gyar versenyző felkészítésének 
irányítása volt, a verseny alatt pe-
dig a zsűrizésben vett részt. Azt 
mondja, feledhetetlen élmény volt 
számára ez a különleges munka.  

CNC marás szakmában a korábbi 

évek EuroSkills versenyein nem in-

dult magyar versenyző, így különösen 

nagy kihívás volt a felkészítőknek és 

a versenyzőnek – a budapesti Varga 

Norbertnek –, hogy méltó módon 

képviseljék hazánkat.

„Márciusban kértek fel arra, hogy a 

CNC marás szakmában induló fi a-

talember felkészítését irányítsam. 

A stábunk három főből állt, a szoft-

veres kollega a technológiai szoftver 

használatát tanította, egy másik a 

szerszámgéppel kapcsolatos isme-

reteket oktatta, és én voltam az, aki a 

kis csapat munkáját összehangolta” 

– avatott be a történésekbe Tomori 

Zoltán. Elmondta azt is, hogy ebben 

a szakmában 12 induló volt, plusz 

ringbe szállt egy japán vendégver-

senyző is. Nem elhanyagolható tény, 

hogy amíg a magyar versenyző felké-

szítésére kevéssel több mint három 

hónap maradt – mivel későn dőlt 

el, hogy hazánk ebben a számban is 

„indul” – addig minden más európai 

ország minimum két évig trenírozta 

versenyzőjét. Ám dacára a rövid idő-

nek – a végső pontszámot tekintve – 

nem maradtunk le nagyon az élboly-

tól.  Pedig a CNC marósok mezőnye 

nagyon erős volt, szorosak voltak a 

pontszámok, és a megmérettetés 

ideje alatt – ahogy más szakmák 

esetében is – igen feszített tempót 

diktáltak a versenyzőknek. A három 

versenynap alatt három munkadara-

bot kellett elkészíteniük. A feladatok 

menete a következő volt: a verseny-

ző a kezébe kapott egy papír alapú 

műszaki rajzot, ez alapján létrehozott 

egy háromdimenziós számítógépes 

modellt, majd a számítógépen egy 

CNC vezérelt programot készített, 

amit betöltöttek a szerszámgépbe és 

a gép legyártotta a munkadarabot.

„A mi szakmánkban a bírálat során 

kevés a szubjektív tényező, a zsűri-

zés 90 százalékban a gépi mérések 

alapján történik, a pontok mindösz-

sze 10 százalékába „szólhat bele” az 

úgynevezett emberi tényező” – ma-

gyarázta Tomori Zoltán. Megtudtuk 

tőle azt is, hogy az övék volt a ver-

seny „legdrágább szakmája”, hiszen 

a CNC marós standon 2 millió euró 

értékű berendezés állt a versenyzők 

rendelkezésére, 7 aktívan működött, 

egy pedig biztonsági tartalékként 

funkcionált.

Ami pedig a színvonalat illeti, a mis-

kolci szakember értékelése szerint a 

versenyzők a szakma felsőfokát pro-

dukálták.

„Ezek a fi atalok olyan tudásról tet-

tek tanúbizonyságot, amely messze 

túlmutat a mindennapi követelmé-

nyeken, hiszen a gyakorlatban nem 

szokványos, hogy a számítógépes 

programot is a CNC marós készíti, 

arra ugyanis külön programozót al-

kalmaznak a cégek” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy milyen volt 

szakértőként részt venni a buda-

pesti EuroSkilksen, Tomori Zoltán 

úgy válaszol: feledhetetlen szakmai 

élmény, és nagy megtiszteltetés, hi-

szen felkészítőként és bírálóként is 

hazánkat képviselhette.

„Élménydús napok voltak, felemelő 

volt látni a sok felkészült fi atalt, és a 

látogatókat, akik nagy érdeklődés-

sel fi gyelték a versenyt. Ugyanakkor 

izgultunk is, hiszen szorítottunk a 

magyar csapatnak. Összességében 

rendkívül jól sikerült minden, a szer-

vezők erőn felül teljesítettek. Nagy 

öröm és büszkeség, hogy a nemzet-

közi szakemberek is elismerően nyi-

latkoztak a EuroSkills Budapestről.”  
 – ME  – 

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) idén is meghirdet-
te a „Magyar Kézműves Remek” 
pályázatot, amelyre megyénkből 
– a BOKIK szervezésében – kilenc 
alkotó nyújtotta be munkáit, kö-
zülük öten nyerték el a „Magyar 
Kézműves Remek” címet.

Az MKIK 2002-ben indította útra a 

„Magyar Kézműves Remek” pályáza-

tot. A kezdeményezés a magyar kéz-

műves hagyományok és adottságaik 

jobb hasznosítása érdekében szüle-

tett, és a kiemelkedő kézműves ter-

mékek alkotói a „Magyar Kézműves 

Remek elismerő címben részesül-

hetnek. Az MKIK pályázatára ezúttal 

123 pályamű érkezett be, amelyből 

47 részesült elismerésben, valamint 

három pályázó Elnöki Aranyérem ki-

tüntetést vehetett át.

A kézművesipar krémje

Az ünnepélyes díjátadó rendez-

vényt szeptember 26-án tartották 

a EuroSkills kísérőrendezvényeként 

a Hungexpo területén. A díjakat dr. 

György László gazdaságstratégiáért 

és szabályozásért felelős államtitkár, 

Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért 

felelős alelnöke és Fekete Balázs, az 

MKIK kézműipari alelnöke adták át. A 

kézműves szakma teljes körét átfogó 

pályázati lehetőség értékét a szakmai 

elismeréssel való díjazás adja meg, 

marketing-, illetve megjelenési lehe-

tőséget nyújtva. A díjak száma nincs 

korlátozva, a pályázók teljesítménye 

számít – ilyen formában szinte egye-

dülálló elismerésről van szó.

A „Magyar Kézműves Remek” elis-

merő oklevél mellett valamennyi 

díjazott lehetőséget kap arra, hogy 

használhassa a Magyar Kézműves 

Remek logót és termékéhez megha-

tározott tartalmú elismerő kártyát 

(termékcímkét) készíthessen. A cím 

elnyeréséhez követelmény a termé-

kek eredetisége, nemzeti kultúrát 

őrző, egyedi értéket képviselő ha-

gyományhűsége, a kivitelezés kiváló 

minősége és turisztikai hasznosítha-

tósága.

A rendezvényen és az azt követő 

kiállításon az alkotók, a mesterek 

zsűrizett, míves alkotásait, termékeit 

tekinthetik meg a látogatók, azaz a 

kézművesipar „krémje” kap bemu-

tatkozási lehetőséget.

Imázserősítés

A díjazott kézműves termékek – elő-

állításuk, használatuk bemutatásá-

val – bővítik az ország, egy-egy régió 

turisztikai programkínálatát, hozzá-

járulnak a magyar imázs erősítésére 

alkalmas igényes termékek kereske-

delmi választékának szélesítéséhez, 

minőségi színvonalának emelésé-

hez, a magyar kulturális örökség sa-

játos közvetítéséhez.

A megújult pályázati feltételeknek 

köszönhetően egyre több új kézmű-

ipari alkotás is megjelent a pályamű-

vek között a „hagyományosnak” szá-

mító kézműves termékek mellett.
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az alkotó munkájában törekedett arra, hogy minél 
többféle öltést alkalmazzon. Nagyon szép modern 
színvilágú termékek, amelyeket a mai lakásokban is el 
lehet helyezni, örömmel lehet használni.  

Debreczeni Sándor miskolci késes népi iparmű-
vész
exkluzív kések – vadászkések
Professzionális kivitelű, mesteri vadászkések, funk-
cionálisan tökéletesek és kézhez állóak. Debreczeni 
Sándor a tőle megszokott, kiemelkedő, mestermű 
színvonalú késekkel pályázott ez alkalommal is. 

Faragó Mária miskolci szűrkészítő
hímzett szűr
Férfi asan komoly, idézi a régi korok öltözékét, amely-

ben az alapvető szépség és igényesség tovább él. 
Anyagfelhasználásában, színvilágában, kompozíciós 
rendjében a hagyományt követi és esztétikusan újítja 
meg a pályamű.

Merényi József miskolci faműves
In memoriam Hodossy Gyula
A juhász kampók tényleges használatra készültek. 
Minden kampó mintája más, jellegzetesen edelényiek. 
A kampók öntése nagyon szép, igényes. Az installáció 
célja, hogy a Hodossy örökösök által féltve őrzött ere-
deti fa és fém mintákkal öntött, hiteles másolatokkal 
megmutassák Hodossy Lajos és fi a, Hodossy Gyula 
munkásságának egy kis szeletét.
Anya és lánya fejfája
A fejfákat Merényi József készítette 2007-ben. Idő-
közben a fejfák állapota jelentősen leromlott, most a 
mester által kiválóan restaurált fejfák lettek a pálya-
munkák. A két sírjelző különlegessége – az egyébként 
a székely-kapuknál alkalmazott - „rákláb”, mely a 
faanyag mulandóságára számítva egy cserélhető föld 
fölötti rész. 

Nyertesek és pályamunkák 

Balról: Debreczeni Sándor,  Bogdán Erzsébet, Kovács J. Attila, Merényi József

A három nap alatt közel százezer érdeklődő fi gyelte a versenyzők munkáját 
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Mosolyog, a szemei nevetnek, amikor 
találkozunk. Ugyanaz a felszabadult 
öröm sugárzik a lényéből, mint az 
eredményhirdetés estéjén, az Aréna 
színpadán. Akkor az ezüstéremnek 
szólt az önfeledt boldogság, most a 
sok gratuláció, a felé áradó szeretet 
táplálja az örömöt. Varholik Dávid-
dal, a EuroSkills ápolás és gondozás 
szakmában második helyezést elért 
versenyzőjével már itthon, Miskol-
con beszélgettünk.

Sokan szurkoltunk, szorítottunk Ön-
nek a verseny ideje alatt. Amikor 
szeptember 28-án, délután lezárult 
az utolsó feladat, mondhatni, „lefúj-
ták a meccset”, mit érzett?
Fáradtságot. A három nap alatt 13 

feladatot, szituációt kellett meg-

oldani a Parkinson-kóros beteg 

ápolásától a demenciában szen-

vedő ellátásán keresztül a sztóma 

gondozásig, ami azért lemerített. A 

magyar csapatnak szerencsére volt 

egy jól bevált menetrendje: minden 

versenynap végén összeültünk, ki-

ki elmondhatta, hogy milyen érzé-

sekkel zárta az adott napot, jó volt 

kibeszélni a feszültségeinket, ez 

ellazított, ugyanakkor fel is töltött, 

erőt is adott. Az utolsó napon, ami-

kor lezárult a verseny, vártak rám a 

csapattársak, akik már befejezték a 

versenyzést, és ott voltak a régi is-

kolámból, a Ferencziből a tanáraim 

is, ami különösen jólesett. Ők egyéb-

ként mind a három napon ott álltak 

a stand mellett és fi gyelték, mit pro-

dukálok.

Egyáltalán nem sejtették a végered-
ményt?
Nem, teljes volt a titoktartás, csak 

az Arénában, az ünnepségen derült 

ki a sorrend. Minden egyes magyar 

éremnek nagyon-nagyon örültünk, 

hiszen az volt a célunk, hogy minél 

többet begyűjtsünk. Én személy 

szerint magaménak éreztem a csa-

pattársaim sikerét is, annyira össze-

kovácsolódtunk, jó közösséggé vál-

tunk a felkészülés ideje alatt.  Persze 

amikor bemondták, hogy a mi szak-

macsoportunk érmei következnek, 

kezdtem egyre feszültebbé válni, az-

tán amikor elhangzott, hogy ápolás 

és gondozás szakmában a fi nn ver-

senyzőé a bronzérem, a szívem már 

majd kiugrott a helyéről, majd pedig 

bemondták, hogy az ezüstérem Ma-

gyarországé, vagyis az enyém, hát az 

feledhetetlen pillanat volt. Nincs szó 

arra a nagyszerű érzésre, ami akkor 

elfogott.

Az arénás záró ceremónia után még 
ünnepeltek?
Igen, a csapattal még folytattuk az 

örömködést, ezért is vagyok még 

berekedve. Vasárnap utaztam haza, 

utána a barátnőmhöz mentem, mert 

egész nyáron alig találkoztunk, nya-

ralni se voltunk a felkészülés miatt. 

Jó volt hazajönni, de az az igazság, 

hogy a csapat már most nagyon hi-

ányzik. Az utóbbi hónapok a verseny-

ről, egymásról, rólunk szóltak, ami azt 

hiszem egész életemre feledhetetlen 

élmény marad.

Sokan gratuláltak?
Milliónyi sms-t kaptam, annyit, hogy 

lefagyott a telefonom. Sok tv és lap-

interjúm volt, hívnak a régi iskolá-

imba, a Jezsuba és a Ferenczibe, és 

várnak a munkahelyemre, a megyei 

kórház kardiológiai osztályára is a 

kollégák. Jó érzés lubickolni ebben a 

szeretetben.

Hogyan tovább?
Októberben még szabadságon va-

gyok, hiszen a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara is szervez még szá-

munkra programot, de november 

elsejétől visszaáll a régi rend, vár 

a munkahelyem. Aztán szeretnék 

továbbtanulni, ez lesz a következő 

nagy feladat az életemben.

 – ME –

Kovács J. Attila cipészmester, a 
BOKIK kézműves alelnöke kiemelke-
dő sikerrel szerepelt az idei „Magyar 
Kézműves Remek” cím elnyerésére 
kiírt pályázaton. A kivételes tehetsé-
gű mesterrel a versenyről, a díjakról 
és a kézművesség jövőjéről, lehető-
ségeiről beszélgettünk. 

Miért tartja fontosnak, hogy a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
felvállalta a „Magyar Kézműves Re-
mek” pályázat elindítását és gondo-
zását? 
Tizenhat évvel ezelőtt, 2002-ben 

indította útjára az MKIK a „Magyar 

Kézműves Remek” pályázatot, és az 

évről évre növekvő népszerűség a 

bizonyíték rá, hogy van létjogosult-

sága ennek a megmérettetésnek. 

A pályázat lehetőséget biztosít az 

alkotóknak, hogy bemutassák, mire 

képesek, kiállíthatják munkáikat, ami 

különleges, egyedülálló lehetőség 

azoknak, akik egyedül dolgoznak. 

Jó alkalom ez arra is, hogy szakmai 

visszajelzést kapjanak, a nyertesek 

pedig a „Magyar Kézműves Remek” 

cím használatával erősíthetik piaci 

szerepüket, rangjukat.

Ön miért nevezett a versenyre?
Azért veszek részt évek óta ezen a 

versenyen, hogy bemutassam, a mi 

szakmánkat, a cipőkészítést is lehet 

magasabb szintre emelni, és nem 

csak egyszerűen cipőket, de remek 

darabokat is lehet készíteni. Ezek a 

munkák inspirálhatják a látogató-

kat, különösen azokat, akiket vonz 

ez a szakma. A kiállított darabok 

megmutatják, mennyi szépség van a 

kézművességben, és érdemes ezt a 

szakmát választani. Különösen igaz 

ez most, amikor a EuroSkills kísé-

rőrendezvényeként szervezték meg 

a kézműves remekek kiállítását, így 

sok fi atal, köztük külföldiek is láthat-

ták, mennyi ügyes kézműves dolgo-

zik, alkot Magyarországon.

Milyen volt az idei színvonal?
Rendkívül magas színvonalú volt a 

beérkezett pályamunkák minősége. 

Az elmúlt években folyamatosan nőtt 

a pályázók száma, és idén minden ed-

diginél többen neveztek a versenyre. 

A díjak nagy száma a bizonyíték az 

alkotások kiemelkedő minőségére, a 

látogatók magas száma pedig tovább 

növelte a rendezvény rangját.  

A díjkiosztón Elnöki Aranyérem ki-
tüntetést vehetett át, és benne volt 
abban az ötös csapatban is, akik 

megkapták a „Remekek remeke” dí-
jat. Önnek, aki több nemzetközi elis-
meréssel is rendelkezik, mit jelent ez 
a „hazai pályán” elért siker?
A „Remekek remeke” mindig is meg-

különböztetett fi gyelemmel járt, ez-

zel a legjobb alkotásokat jutalmaz-

zák. Óriási elismerés, hogy a kamara 

ezzel is felhívja a fi gyelmet ránk. A 

„hazai pályán” elért siker a magam-

fajta lokálpatriótának nagyon fon-

tos. Nincs attól felemelőbb érzés, 

mint amikor itthon ismernek el, és 

a barátok, ismerősök körében ün-

nepelhetsz. Az én életem, a pályám 

úgy alakult, hogy hamarabb nyertem 

díjakat külföldön, mint itthon, de 

büszke vagyok arra, hogy most meg-

mutathattuk a kiállítás látogatói-

nak, a EuroSkills vendégeinek, hogy 

Magyarországon milyen rendkívüli 

emberek alkotnak, milyen nagyszerű 

pályaműveket képesek készíteni. 

Tapasztalatai szerint a hazai kézmű-
vesek alkotásai mennyire népszerű-
ek, van-e piaci kereslet a munkáikra?
Véleményem szerint Magyarorszá-

gon nemzetközi összehasonlításban 

is egyedülálló kézműves remekek 

születnek, és meggyőződésem, hogy 

egyre nagyobb a kereslet a jó minő-

ségű termékek iránt. Megyénkben, 

közelebbről Miskolcon például a kö-

zelgő karácsonyi vásáron – a város 

önkormányzatának támogatásával 

és a kamara közreműködésével – 

külön pavilonokban kínálják majd 

különleges, egyedi portékáikat a kéz-

művesek. Ez talán a legjobb példa, 

hogy igény van ezekre a nagyszerű 

munkákra.

Varholik Dávid Európa második legjobb ápolója 

1. Simon Krisztián bútorasztalos aranyérem Veszprém megye
2. Nagy Ádám János épületasztalos aranyérem Pest megye
3. Sipos Kristóf Balázs mechatronika aranyérem Hajdú-Bihar megye
4. Takács Zoltán mechatronika  aranyérem Békés megye
5. Balogh Ákos webfejlesztő ezüstérem Veszprém megye
6. Cseke Szabolcs festő, díszítőfestő ezüstérem Pest megye
7. Varholik Dávid ápolás és gondozás ezüstérem Borsod-Abaúj-Zemplén megye
8. Zaja Dániel hegesztő bronzérem Heves megye
9. Takács Dániel virágkötő bronzérem Vas megye
10. Balogh Krisztián kőfaragó bronzérem Zala megye
11.  Leidl Péter villanyszerelő  kiválósági érem Pest megye
12.  Hédl Ádám Zoltán kőműves kiválósági érem Zala megye 
13. Gábor Lóczi szárazépítő kiválósági érem Békés megye
14. Kovács Alexandra fodrász kiválósági érem Békés megye
15. Papp Viktória Dóra szépségápoló kiválósági érem Veszprém megye
16. Svajda Viktória Bernadett pincér kiválósági érem Budapest
17. Déri Levente informatikai rendszerüzemeltető kiválósági érem Bács-Kiskun megye
18. Orodán Tamás informatikai rendszerüzemeltető  kiválósági érem Békés megye
19. Sárvári Ágnes dekoratőr, kirakatrendező kiválósági érem  Fejér megye

A magyar csapat éremtáblázata

A hazai pályán elért siker óriási elismerés 

Dr. György László államtitkár (jobbra) gratulál Kovács J. Attilának  
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Ezüstérmes lett a miskolci Varholik 
Dávid a szakmák Európa-bajnoksá-
gán ápolás szakmában. A EuroSkills 
Budapest 2018 győzteseit szep-
tember 29-én hirdették ki a Papp 
László Budapest Sportarénában. A 
megmérettetésen 27 szakmában in-
dult magyar versenyző, ebből 17 ver-
senyszakmákban értek el helyezést. 
Hazánk ismét bebizonyította, hogy 
a magyar fi atalok nem maradnak el 
szaktudásban és tehetségben euró-
pai társaiktól. 

Szeptember 28-án délután lezárul-

tak a EuroSkills Budapest 2018 ver-

senyei. A szakmák Európa-bajnok-

ságát szeptember 26-28. között a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) szervezésében bonyolították 

le Budapesten. A versenyt óriási ér-

deklődés övezte: a rendezvényt há-

rom nap alatt közel 100 ezer látogató 

tekintette meg. 

A megmérettetésen 28 ország 525 

versenyzője szállt ringbe 37 szakmá-

ban, és a záró ceremónián kiderült, 

hogy közülük kik állhattak dobogó-

ra, ki nyerte el az Európa Legjobbja 

címet, továbbá kik lettek a Nem-

zetek Legjobbjai. Az ünnepélyes 

eseményen részt vett Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke, 

Parragh László, az MKIK elnöke és 

Dita Traidas, a WorldSkills Europe 

elnöke. 

Az éremtábla

A magyar szakemberek ismét bizo-

nyították, hogy tudásuk és szakértel-

mük kiemelkedő az európai mezőny-

ben is: 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 8 

kiválósági érmet nyertek, összesen 

17 helyezést. A EuroSkills Budapest 

2018 Nemzet Legjobbja kitüntetést 

Nagy Ádám János (bútorasztalos 

szakma) tudhatja magáénak. 

A legtöbb érmet Oroszország csa-

pata nyerte, az éremtábla második 

helyezettje Ausztria csapata, a har-

madik pedig Franciaországé lett. 

Magyarország a negyedik helyen 

végzett. 

Elnökök értékeltek

„Egy magyar közmondást ajánlok 

fi gyelmükbe, amely így szól: a jó 

mesterembernek egész világ a hazá-

ja. Legyenek büszkék rá, hogy olyan 

tudás birtokában vannak, amely va-

lóban az egész világon, mindenhol 

egyformán versenyképes. Ez pedig 

nem más, mint a precíz, pontos, lel-

kiismeretes, eredményes munka, 

amelyre a világon mindenütt szük-

ség van” – emelte ki Áder János köz-

társasági elnök (képünkön).

„Győzött a gazdaság, Európa gaz-

dasága, benne Magyarország gaz-

daságával, mert olyan fi atal szak-

emberekkel lett gazdagabb, akik 

sikereikkel, teljesítményeikkel ma-

gasra helyezik a minőségi mércét. 

Győzött a magyar szakképzés ügye, 

mert meg tudta mutatni a fi atal 

szakmai elitet azoknak, akik még 

csak terveznek erre az útra lépni.” – 

mondta Dr. Parragh László, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

„Magyarország, a magyar intézmé-

nyek, szervezetek és vállalatok együtt 

tették a EuroSkills Budapest 2018 

eseményét Európa legjobb fi atal te-

hetségeinek nagyszerű és felejthetet-

len élményévé. Magyarország kijelöl-

te a EuroSkills következő évtizedének 

kezdőpontját azzal, hogy rendkívüli 

professzionalizmust tanúsított a ren-

dezés során és megemelte a mércét 

ennek az eseménynek mind a minő-

ségét mind pedig a méreteit illetően” 

– mondta Dita Traidas, a WorldSkills 

Europe elnöke.

Támogatók segítettek

A nemzetközi szakmai fesztivál és 

szakembertalálkozó lebonyolításá-

hoz szükséges eszközök beszerzését 

84 szponzor és 20 partner támogat-

ta gépekkel, szerszámokkal, alap-

anyagokkal, technikai személyzettel 

és know-how-val. A verseny lebo-

nyolításában 700 önkéntes is segí-

tett budapesti iskolákból.

Felejthetetlen élmény volt a 
szakmák Európa-bajnoksága

A EuroSkills szeptember 25-i nyitóceremóniáján Or-
bán Viktor miniszterelnök is köszöntötte a versenyző-
ket, és a szakmák Európa-bajnokságának valamennyi 
résztvevőjét. 
Nyitóbeszédében a miniszterelnök kiemelte: „Európa 
öregszik, népessége fogy, ezért Európa ma komoly 
versenyhátrányban van. Ezt a hátrányt kiváló szak-
emberek képzésével dolgozhatjuk le, vagyis Európa 
akkor nyeri vissza újra az erejét, ha mi neveljük föl és 
képezzük ki a világ legjobb szakmunkásait. Mindez azt 
jelenti, hogy az Önök tehetsége, tudása és szorgalma 
ma Európa versenyképességének aranyfedezete.”  
Orbán Viktor jó versenyzést kívánt a fi atal szakembe-
reknek, és azt, hogy a budapesti EuroSkills az európai 
szakképzés igazi ünnepe legyen.

Parragh László a megnyitón úgy fogalmazott: ma 
lezárul a szakképzés múltja, egy új korszak, a szakkép-
zés digitális és modern időszaka születik, amely ötvözi 
a hagyományok továbbvitelét egy újfajta, kreatív, 
tudásalapú szemléletmóddal. Ezt hívják „szakképzés 
4.0”-nak, amelyben a gazdaság motorját jelentő 
vállalatok számára, az Ipar 4.0 folyamat jegyében 
képezik a jövő munkavállalóit.
A kamarának a döntéshozókkal karöltve olyan 
oktatási rendszert kell működtetnie, amelyben a 
lehetőségek végtelenítve vannak, átjárást biztosítanak 
az egyes iskolatípusok, a középfokú és a felsőoktatás, 
valamint az egyes szakmák között. Ma Magyarorszá-
gon ebbe az irányba halad, és Európa jövőjét is ebben 
látjuk – fogalmazott az MKIK elnöke.

Orbán Viktor: Legyen a EuroSkills az európai szakképzés igazi ünnepe 

Kamionnal népszerűsített pályaorientáció 
A következő hetekben indul az MKIK országos kamionos roadshow-ja , amelynek elsődleges célcsoportját a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos diákok jelentik. Megyénk-
ben Mezőkövesden és Miskolcon várja majd a fi atalokat a különleges és hatalmas járgány. A pályaorientációs kamion Hajdu-Bihar megyéből érkezik Borsodba, és nálunk 
először Mezőkövesden október 17-én, a BOKIK Pályaorientációs napjának kísérőprogramjaként látogathatják majd a diákok a városi sportcsarnok szomszédságában. A 
következő napon, 18-án Miskolcon várja majd az érdeklődő tanulókat ez a hatalmas jármű. Itt a tervek szerint a Városház téren fog parkolni, és a kamara közreműködésé-
vel, szervezésében látogathatják majd az iskolások. Az országjáró kamion úgynevezett virtual reality eszközökkel felszerelt, amelyek segítségével különböző szakmákat 
próbálhatnak ki a gyerekek a virtuális valóságban. A tervezett szakmák a következők: vendéglátás (szakács, pincér, cukrász), építőipar (kőműves, hegesztő, tetőfedő), 
autóipar (autószerelő, fényező), kreatív ipar, divat (divattervező, szabó, dekoratőr, fotós). A szervezők a virtuális szakmabemutatók mellett más, vonzó programokat is 
kínálnak majd a pályaválasztás előtt álló fi ataloknak. 

Pályaorientációs napot szervez a BOKIK Mezőkövesden a 

város önkormányzatának támogatásával. Az október 17-i 

(szerda) rendezvény helyszíne a Városi Sportcsarnok lesz.

 Hagyományteremtő céllal, idén első ízben rendezi meg a ka-

mara mezőkövesdi pályaorientációs napját, amelyen a helyi 

és környékbeli általános iskolások ismerkedhetnek meg a 

továbbtanulás mezőkövesdi lehetőségeivel. A programmal a 

helyben maradás és boldogulás lehetőségeit kívánják hang-

súlyozni szervezők. Az eseményre kilátogató mintegy 450 

diák a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Is-

kola, valamint a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi 

Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma 

és Kollégiuma képzési kínálatát ismerheti meg. Emellett a 

gépészeti és kereskedelmi területen rendelkezésre álló gya-

korlati képzőhelyek közül 10 gazdálkodó szervezetképviselői-

vel találkozhatnak, valamint lehetőségük lesz játékos formá-

ban próbára tenni tudásukat, kézügyességüket is. 

A rendezvény 10 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, 

majd 10 óra 15 perctől bemutatkoznak a képzőintézmények, 

amelyeket a gazdálkodó szervezetek követnek. Szakmai 

kerekasztal beszélgetéssel folytatódik a program 11 órától, 

amelyen szó lesz a duális képzés rendszeréről, a szakképzés 

aktuális tudnivalóiról. 

Az eseményhez kísérőrendezvényként kapcsolódik egy kü-

lönleges program, a Pályaválasztási Roadshow. 

A BOKIK égisze alatt működő Észak-ma-

gyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) idén 

is részt vesz tagvállalataival az Automotive 

Hungaryn, a 6. Nemzetközi Járműipari Be-

szállítói Szakkiállításon. A NOHAC közösen 

jelenik meg Miskolc várossal és a miskolci 

SEGA Hungary Kft.-vel, egy stand-szigetet 

alkotva.

Tizenöt ország 236 kiállítója érkezik az októ-

ber 17. és 19. között sorra kerülő Automotive 

Hungary autóipari szakkiállításra, ahova leg-

alább tízezer látogatót várnak. Mára a Közép-

európai térség meghatározó autóipari szak-

kiállításává nőtte ki magát az Automotive 

Hungary, amely idén lesz hatéves. Az idei 

szakkiállítás középpontjában a mesterséges 

intelligencia, a 3D-nyomtatás, az elektromos 

hajtás, az Ipar 4.0, valamint nem utolsó sor-

ban a szakképzés áll. A négy magyarországi 

autógyár mellett jelen lesznek a meghatáro-

zó Tier 1, 2, és 3-as szintű beszállítók, szolgál-

tatók, állami szervek és érdekképviseletek.

Az idei Automotive Hungary számokban:

- 15 résztvevő ország (Ausztria, Belgium, 

Csehország, Észtország, Franciaország, Hol-

landia, Kína, Lengyelország, Litvánia, Ma-

gyarország, Nagy-Britannia, Németország, 

Olaszország, Románia, Tajvan)

- 236 kiállító - Mint megtudtuk, a kiállítók 

száma még az utolsó hetekben is növekszik, 

de az már most biztos, hogy a rendezők a ta-

valyi 225-ös kiállítószámot meghaladják az 

idei rendezvényen. 

- 20 ezer négyzetméter bruttó kiállítási terü-

let

Az Automotive szakkiállítást a megszokott 

rendezvény, az Autotechnika nemzetközi jár-

műfenntartó-ipari szakkiállítás kíséri, ahol 

autószerelő-verseny és workshopok lesznek.

I. Mezőkövesdi szakmai nap NOHAC tagvállalatok az Automotive-on

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofi t Kft., 
K&T Hardmetal Kft. 
Kyrtech Systems Kft.
Ped-Weld Kft.
Tisza Automotive Kft.
BanKonzult Vill Kft.
MODINE Hungária Gépjárműtechnikai Kft.

A résztvevő tagok
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Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó magánszemély az 
üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem 
szükséges az üzemanyagról számlát 
beszerezni.  

A 2018 októberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 408 Ft/l
Gázolaj 416 Ft/l
Keverék 445 Ft/l
LPG-autógáz 245 Ft/l

Októberi üzemanyagárak

Mérföldkő 
a szakképzésben

Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedemi és Iparkamara

„Magyarország kijelölte a EuroSkills következő évtizedének kezdőpont-
ját azzal, hogy rendkívüli professzionalizmust tanúsított a rendezés so-
rán” – mondta Dita Traidas a WorldSkills Europe szervezetének elnöke. 
A szeptember 26-28 között megrendezett szakmák Európa bajnoksága, a 
EuroSkills 2018 Budapest valóban lezárt egy korszakot, és megnyitotta a 
következő évtized fejlesztési pályáit.

Talán nem szerénytelen azt mondani, hogy a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara és vele együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara minden idők legjobb szakmai Európa Bajnokságát 
rendezte meg. A verseny lebonyolítása a 37 szakmában szinte hibátlan 
volt, több mint 90 000 látogatója volt az eseménynek, amely óriási 
érdeklődés mellett zajlott. A helyszínen megrendezett konferencián a 
Magyar Kormány, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Euró-
pai Unió képviselői kijelölték a szakképzés fejlesztésének új irányait, 

amely legtömörebben a digitalizáció megjelenésével, a hozzá kapcso-
lódón ismeretek beépítésével jellemezhetők. Óriási kihívás ez, hisz 
látható, hogy a szakmák milyen gyorsan alakulnak át, a tudástartalmak 
változnak és valószínű, hogy pár éven belül – a gazdaság fejlődésével 
– olyanok is megjelennek, amelyek pontos tartalmát nehezen tudjuk 
meghatározni. 

A versenyt fi gyelemmel kísérve látható, hogy minden szakmában 
jelen van a digitalizáció, legyen az mérőműszer, vagy az Ipar 4.0 
folyamatait meghatározó technika. Ezért is örömteli, hogy a magyar 
versenyzők sikeresen szerepeltek a hagyományos szakmákban épp-
úgy, mint az újakban. Fiataljaink aranyérmet nyertek épületasztalos 
és bútorasztalos, valamint mechatronika szakmában. A BOKIK büszke 
Varholik Dávidra, aki ápolók között lett ezüstérmes. 

Kamarai vezetőként különösen nagyra értékelem azt, hogy a magyar 
gazdaság mennyire erősen támogatta a EuroSkills-t, ezzel is kifejezve, 
hogy a cégek érdekeltek a biztos szaktudás megszerzésében és elköte-
lezettek a szakképzés fejlesztésében. 

A magyar válogatott szereplése kiváló volt, negyedikek lettünk a 
nemzetek rangsorában, ami óriási eredmény, de tudjuk, hogy ez a kivá-
ló felkészültség, tudás a jéghegy csúcsa, a magyar szakképzés átlaga 
ennél szerényebb teljesítményt nyújt.

A feladatok világosak, a kamara pedig kész a kormányzati stratégiák-
ban foglaltak megvalósításában teljes mértékben együttműködni.

Kétnapos bolgár-magyar üzlet-
ember találkozót szervezett a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK) október 2-án és 3-án. 

A Burgaszi Kereskedelmi és Ipar-

kamara által delegált mintegy 

20 üzletember többek között az 

autóiparban, a víztisztításban, 

vízkezelésben, a bányászatban, 

agráriumban érdekelt cégeket kép-

viselt. Megyénkből hasonló profi lú 

vállalkozások vezető szakemberei 

vettek részt a találkozón, illetve az 

azt követő üzleti megbeszélésen. 

A rendezvény – mint azt Üszögh 

Lajos, a BOKIK alelnöke kiemelte 

– kiváló alkalom volt arra, hogy a 

résztvevők megismerhessék egy-

mást és új üzleti kapcsolatokat 

köthessenek.  

Burgasz Miskolc testvérvárosa, 

így a két város közötti együtt-

működés több évre nyúlik vissza, 

és ennek a szoros kapcsolatnak 

köszönhető, hogy a bolgár ven-

dégeket ez alkalommal fogadta 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgár-

mestere is.

Vegyipari pályaorientációs napot tartanak a Mis-

kolci Egyetemen a BorsodChem, a Mol, a KISS 

Cégcsoport, valamint a BOKIK közreműködésé-

vel. A rendezvény november 16-án 10 órakor kez-

dődik. Előadások hangzanak el többek között ar-

ról, milyen fontos része a vegyipar a mindennapi 

éltünknek, bemutatkoznak az oktatási intézmé-

nyek, vállalatok, és az érdeklődők érdekes kémiai 

kísérleteket bemutatókat is láthatnak. 

Információs napra várják az érdeklődőket a 

„Munkahelyi képzések támogatása” című projekt 

keretében október 11-én, csütörtökön 10 órára 

a Miskolci Felnőttképzési Központba (Soltész 

Nagy Kálmán út 10.). A projekt célja a gazdaság 

versenyképességének megőrzése, a vállalkozá-

sok versenyképességének támogatása, a gazda-

ság igényeinek megfelelő képzettséggel és kom-

petenciákkal rendelkező munkaerő biztosítása. A 

részletes programról a www.bokik.hu-n található 

bővebb információ.

Negyvennyolc szakember részvéte-
lével beindult a BOKIK szervezésé-
ben a gyakorlati oktatók képzése. 

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biz-

tosít a gyakorlati oktatóknak, szak-

oktatóknak, akik minőségi tudásra 

tehetnek szert, amelynek köszön-

hetően nő a gyakorlati oktatás szín-

vonala. A képzési idő összesen 50 

óra, amely két szakaszból áll: 25 óra 

elmélet és 25 óra (3 napos) tréning. 

Az elméleti szakasz pedagógiai, szo-

ciálpszichológiai, kommunikációs és 

a gyakorlati képzéssel kapcsolatos 

kamarai adminisztrációs ismeretekre 

terjed ki. Az első három témakörben 

olyan tudásanyaggal találkozhatnak 

a résztvevők, amelyek a fi atal gene-

ráció oktatása során felmerülő neve-

lési, kommunikációs nehézségekben 

jelentenek segítséget. A gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos dokumentá-

ciós ismeretek pedig segítenek a pre-

cíz adminisztrációban. A tréning sza-

kaszban a gyakorlati oktatók olyan 

képességekre tehetnek szert, ame-

lyek segítenek saját és mások érzel-

meit megérteni, kezelni, valamint po-

zitívan befolyásolni. Olyan életszerű 

szituációk ezek, amelyek támogatják 

a gyakorlati oktatói munka során fel-

merülő kihívások kezelését.

Az elsajátított tudásról vizsgán kell 

számot adniuk a résztvevőknek. Az 

elméleti képzés egy online vizsgá-

val végződik, és ennek sikerességé-

től függ, hogy a résztvevő tovább 

léphet-e a tréning szakaszába. A 

tréninget egy szituációs helyzetben 

teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, 

amelynek sikeressége esetén tanú-

sítványt vehetnek kézhez a vizsgá-

zók. Ez a tanúsítvány a birtokosát 

feljogosítja – a szakképzési törvény-

ben meghatározott egyéb feltételek 

teljesítése mellett – a gyakorlati ok-

tatói tevékenység folyatására.

Beindult a gyakorlati oktatók képzése

Vegyipar a fókuszban

A jobb munkaerőért

Bolgár üzletemberek Miskolcon


