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Szakoktatás

Huszonnyolc országból 
harminchét szakma öt-

százhuszonöt fiatal szakmun-
kása és ötszáz szakértője érke-
zett Budapestre, mintegy száz-
ezer látogató pedig figyelte és 
szurkolt a résztvevőknek. A 
magyar csapat versenyzői hu-
szonhét szakmában indultak, 
négy arany-, három ezüst- és 
három bronzérmet hoztak el. 
A legtöbb érmet Oroszország 
kapta, a második legeredmé-
nyesebb Ausztria, a harmadik 

pedig Franciaország volt. Ma-
gyarország a negyedik helyen 
végzett az éremgyűjtésben.

Hazánkat egyébként hu-
szonhat szakmában képvisel-
ték a fiatalok, köztük a mező-
gazdasági és a kertészeti szak-
területről (mezőgazdasági gé-
pész, kertépítő, virágkötő) is 
voltak résztvevők. A parképí-
tésben Pap Levente és Pintér 
Márton parképítő techniku-
sok, a virágkötészetben Ta
kács Dániel volt szombathe-
lyi diák, a mezőgazdasági gép-
szerelő szakmában Szerletics 
Máté indult. A mezőgazdasá-
gi gépszerelő verseny első 
helyezettje Svájcból, a máso-
dik Ausztriából, a harmadik 
Hollandiából érkezett, Máté 
a kilencedik lett. A kertépítő 
szakma versenyében Norvé-
gia aranyérmet, Dánia ezüst-
érmet, Hollandia bronzérmet 
kapott. A virágkötészet szak-
mában a győztes Finnországot, 
a második helyezett Oroszor-
szágot és a harmadik pedig 
Magyarországot képviselte.

A kertépítők

Az EuroSkills kertépítőver-
seny hazai döntőjét április-
ban rendezték meg, annak a 
válogatóversenynek a győz-
tesei mérkőztek most Euró-
pa legjobbjaival. Hazánk elő-
ször indult a kertépítő szak-
mában ezen a megméretteté-
sen, ami hosszú távon nagy 
tapasztalatokat hozott a fel ké-
szítőtanároknak és a résztve-
vő szakmunkásoknak egy-
aránt. A versenyen ugyanis a 
legmodernebb technológiák-
kal, eszközökkel dolgoztak. A 
száznapos felkészülési szakasz-
ban szakmai szponzorként a 
szükséges hátteret, infrastruk-
túrát a Makeosz (Magyar 

Kertépítők Országos Szövet-
sége), a Makeszisz (Magyar 
Kertészeti Szakképző Intéz-
mények Szövetsége), és az 
AM KASZK (Agrárminisztéri-
um Közép-magyarországi Ag-
rár-szakképző Központ) támo-
gatásával teremtették meg.

A versenyzők felkészíté- 
sét Gódorné Hasenauer Zita 
kertészmérnök, SkillsHun gary 
szakmai szakértő vezette. A 
fiatal kertépítőknek egy elő-
re kijelölt területen harminc 
négyzetméteres zöldtetőt kel-
lett építeniük. A Green City-
elvek szerint megalkotott te-
tőkerttel a tervezők a zöldfe-
lületek értékére, fontosságá-
ra szerették volna felhívni a 
szakma és a látogatók figyel-
mét. A városokban jelentkező 
hőszigethatás, a csapadék okoz-
ta áradások, a porszennyezés 
mind nagyobb gondjaira len-
ne megoldás a közparkok, 
magánkertek mellett még az 
olyan kis területek zöldfelü-
lete is, mint amekkora egy har-
minc négyzetméteres tető-
kert. A tizenegy versenycsapat 
egyikeként induló két ma-
gyar versenyző, Pap Levente 
és Pintér Márton parképítő 
technikusok és felkészítőik 
munkájához gratulálunk! 

Virágkötők

Takács Dániel virágkötő ta-
valy a negyedik helyen vég-
zett a WorldSkills versenyen, 
ismerte tehát már a verseny-
zés fortélyait és buktatóit. A 
díjazás hat virágkötészeti mun-
ka alapján történt. A verseny-
zők a szentendrei Ferenczy 
Múzeum termeiről kapott 
fényképek közül választhat-
tak helyszínt, ahová koszorút 
és térbeli alkotást készítet-
tek, de a csokor, a ruhadísz, a 

EuroSkills 2018
A szakmák Európa-bajnokságát, az EuroSkills 2018 versenyt Budapesten, 
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
rendezte meg szeptember 26–28 között. Szeptember 29-én este 
a Papp László Budapest Sportarénában fantasztikus hangulatú díjátadó 
ünnepségen lelkesen ünnepelték egymás sikerét a fiatal szakemberek. 

A díjazott magyar szakmunkástanulók

Név Szakma Érem Honnan érkezett
Nagy Ádám János épületasztalos aranyérem Pest megye
Simon Krisztián bútorasztalos aranyérem Veszprém megye
Sipos Kristóf Balázs mechatronikus aranyérem Hajdú-Bihar megye
Takács Zoltán mechatronikus aranyérem Békés megye
Balogh Ákos webfejlesztő ezüstérem Veszprém megye
Cseke Szabolcs festő, díszítőfestő ezüstérem Pest megye

Varholik Dávid ápoló–gondozó ezüstérem Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Balogh Krisztián kőfaragó bronzérem Zala megye
Takács Dániel virágkötő bronzérem Vas megye
Zaja Dániel hegesztő bronzérem Heves megye

Déri Levente informatikai 
rendszerüzemeltető kiválósági érem Bács-Kiskun megye

Lóczi Gábor szárazépítő kiválósági érem Békés megye
Hédl Ádám Zoltán kőműves kiválósági érem Zala megye 
Kovács Alexandra fodrász kiválósági érem Békés megye
Leidl Péter villanyszerelő kiválósági érem Pest megye

Orodán Tamás informatikai 
rendszerüzemeltető kiválósági érem Békés megye

Papp Viktória Dóra szépségápoló kiválósági érem Veszprém megye

Sárvári Ágnes dekoratőr, 
kirakatrendező kiválósági érem Fejér megye

Svajda Viktória 
Bernadett pincér kiválósági érem Budapest

u Pap Levente és Pintér Márton parképítő technikusok 
az EuroSkills 2018 verseny utolsó napján

u Takács Dániel virágkötő 
a csokor feladat 
megoldását fejezi be
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menyasszonyi csokor és az 
asztaldíszítés sem volt rutin-
feladat. Mindenki különleges 
megoldásokra, egyedi növény-
felhasználásra törekedett.

Virág volt bőven a Flora 
Hun garia Nagybani Virágpiac 
kertészei és nagykereskedői jó-
voltából, de a VVVMSZE (Vi-
rágkötők, Virágkötő Vállalko-
zók Magyarországi Szakmai 
Egyesülete), a Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Flora Hungaria 
Kft., a D&D, a Leh nerwolle és 
a Smithers Oasis is hozzájárul-
tak az értékes alapanyagok, kel-
lékek és eszközök előteremté-
séhez. A beszállítás, előkészí-
tés, feldolgozás, a verseny alat-
ti kiszolgálás fő feladatait ön-
kéntes virágkötők látták el. Nem 
volt okunk szégyenkezni a vi-
rág- és kellékanyag minősé-
gét és mennyiségét illetően.

14 európai ország (Auszt-
ria, Belgium, Egyesült Király-
ság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Hollandia, Ka-
zahsztán, Lengyelország, Ma-
gyarország, Oroszország, Spa-
nyolország, Szlovákia, Szlové-
nia) fiatal virágkötő szakmun-
kásai indultak, és versenyen 
kívül mutatkozott be az ifjú ko-
reai tehetség. A remekművek 
elkészítésének folyamatát a 
standok előtt sétálók végig-
nézhették, sokat tanulhattak 
belőle a virágkötészet szakmát 
éppen tanulók és a virágüzle-
tesek, de a még pályaválasztás 
előtt állók is kedvet kaphattak a 
virágkötészet műveléséhez.

Izgalmas versenyben, ki-
egyenlített teljesítménnyel 
Ta kács Dániel a harmadik he-
lyet szerezte meg az elsőként 
végző orosz Elizaveta Shkim
bova és a második finn virág-
kötő, Josefiina Kivero mögött. 
E nagyszerű eredmény ismé-
telten mutatja a magyar vi-
rágkötészet töretlen fejlődé-
sét és a fiatal nemzedék, ben-
ne Takács Dániel tehetségét.

Magasra tették  
a mércét

A Papp László Budapest Sport-
arénában rendezett díjátadó 
ünnepségen a rendező szer-
vezet nevében Parragh Lász

ló, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) elnöke 
örömét fejezte ki, hogy Buda-
pest, ha csak egy hétre is, de 
a szakmák európai fővárosa 
lehetett. Először sikerült olyan 
szakmai rendezvényt szer-
veznünk, mondta, amihez 
olyan szponzorok álltak, akik 
a digitalizáció és a járműipar 
terén is élen járnak a csúcs-
technológiában. A versenyen 
egyaránt győzött Európa és 
Magyarország gazdasága, mert 
olyan fiatal szakemberekkel 
lett gazdagabb, akik teljesítmé-
nyükkel magasra helyezték a 
minőségi mércét. Győzött a 
magyar szakképzés ügye is, 
mert meg tudta mutatni a ma-
gyar szakmai elitet, emelte ki 
a kamara elnöke. A verseny-
zők pályafutásának egyik sike-
res szakasza a mai versennyel 
lezárult, ám ezzel megnyílik 
egy sokkal felelősségteljesebb 
út. A tudás fenntartásának és 
átadásának felelőssége. Legye-
nek a mostani versenyzők a 
következő generáció mento-
rai, legalább annyi erővel, ki-
tartással és bizalommal, mint 
amit ők kaptak most segítsé-
gül, mondta Parragh László.

Áder János köztársasági el-
nök záróbeszédében kiemel-
te, hogy az igazi mester min-
dig alkotóember, akinek nem-
csak a saját, de mások megelé-
gedése is fontos. Az igazi mes-
ter a munkájának szerelmese, 
a legjobbat szeretné kiadni  
a kezei közül. Akik itt Buda-
pesten, a versenyen össze-
mérték tudásukat, éppen 
ilyen mesternek készülő em-
berek, mondta. „A jó mester-
embernek az egész világ a ha-
zája” magyar közmondással a 
szakmák fontosságát hangsú-
lyozta a köztársasági elnök. A 
versenyzők olyan tudás birto-
kában vannak, amely valóban 

az egész világon egyformán 
versenyképes. Ez a tudás pe-
dig nem más, mint a precíz, 
pontos, lelkiismeretes, ered-
ményes munka, amelyre min-
denhol szükség van. 

Dita Traidas, a WorldSkills 
Europe elnöke szerint Magyar-
ország kijelölte a versenyek 
következő évtizedének kezdő-
pontját azzal, hogy a rendezés 
során rendkívüli professzio-

nalizmust tanúsított és meg-
emelte a mércét az esemény 
minőségét és méreteit illető-
en. Egyben megköszönte, hogy 
Magyarország, a magyar intéz-
mények, szervezetek és válla-
latok együtt támogatták és 
Európa legjobb fiatal tehetsé-
geinek felejthetetlen élmé-
nyévé tették a rendezvényt.

Megyesi Éva, 
Szabó János

A WorldSkills a szakmák olimpiájának is nevezett szakmai 
világverseny, amelyen kétévenként a világ minden tájáról 
érkező fiatal szakemberek mintegy negyvenöt különféle 
szakmában mérik össze szaktudásukat. Az EuroSkills verse-
nyek követik a WorldSkills célkitűzéseit, de itt az egyéni 
megmérettetés mellett egyes szakmákat csapatversenyként 
is értékelnek, a bírálati szempontok között pedig kiemelt 
jelentőségű a csapattagok közötti együttműködés és a krea-
tivitás. A WorldSkills négynapos, versenyzőinek felső korha-
tára a betöltött 22 év, az EuroSkills három napig tart és a 
korhatár a betöltött 25 év. Szakmánként minden ország egy 
versenyzőt vagy csapatot nevezhet, így a világversenyt ko-
moly válogatók előzik meg az országokon belül.

Mindkét verseny fontos alapelve, hogy csak olyan szám-
ban indulhat versenyző, ahol megjelenik szakmai támoga-
tóként a gazdaság. Minden olyan gazdálkodó és szakmai 
szervezet, intézmény és szövetség vagy azok konzorciuma 
lehet szakmai támogató, amely vállalja a nemzetközi verse-
nyeket előkészítő országos válogatóversenyek lebonyolítá-
sát, a versenyzők felkészítését, és elfogadja a kamara által 
megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket. Az Országos Szak-
képzési Tanács javaslata és az oktatási miniszter döntése 
alapján Magyarország 2006. május 10. óta tagja a WorldSkills 
International, 2007-től pedig a WorldSkills Europe nemzet-
közi szervezetnek. Ebben a két nemzetközi versenysorozat-
ban minden jelentős ipari és gazdasági terület képviselteti 
magát. Az EuroSkills versenyeit kiállítások, konferenciák és 
más szakmai rendezvények kísérik, ahol lehetőség nyílik 
nemzetközi tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre. A ver-
seny helyszínén a látogatók interaktív, látványos formában 
kipróbálhatják a különböző szakmákat, így szerezve benyo-
mást, tapasztalatot szakmai életpályájuk kialakításához.

Jövőre, 2019-ben a WorldSkills versenyek helyszíne Ka-
zán (Oroszország) lesz, 2020-ban az EuroSkillst Graz (Auszt-
ria) rendezi meg.

Az olimpia és az Eb

Szakmájukban a legjobb európai fiatalok


