Mesterek lettek

gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj

Kiemelt figyelmet
érdemelnek

Autószerelő, gépi forgácsoló,
karosszérialakatos, pincér és
szakács szakmákban indított
mesterképzést az FMKIK.

Egervári Miklós szakoktató
veheti át idén a díjat, a szakképzésben nyújtott példaértékű munkájáért.

„Egy város, egy település gazdasági sikerét alapozzák meg a
kiváló szakemberek.” – Fenyves Péter, polgármester, Mór.
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Megbecsülés

A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA

A közelmúltban találkoztam egy néhány évvel ezelőtt kamaránknál mestervizsgát tett, ma már
sikeres vállalkozóval, aki
a szokásos mesteravató
ünnepségünkön vette át
mesterlevelét. Ezt bizonyítandó, elővette a Gazdasági Kalauz kissé kopott
különszámát. A kölcsönös
megbecsülés bizonyítékát.
A most már hagyományos
Mesteravató ünnepségünk
„emlékeként” kiadott különszámot ugyanis az elvégzett munka, eredmény
megbecsülésének szántuk.
Mai digitális környezetünkben talán kicsit konzervatívnak tűnő, de megőrzendő
emléknek. Az a tény pedig,
hogy „mesterünk” megőrzi
az eseményt rögzítő dokumentumot, az ő elismerésének a bizonyítéka.
A kölcsönös megbecsülés, a nyugodt alkotó társadalmi környezet alapja.

Mert így és csak így lesz
közteherviselést biztosító
növekvő gazdaság, elégedett munkaadó és munkavállaló. Megbecsülés a
mester, a tanár és tanonc,
tanuló között. A mester szó
ugyanis olyan személyt jelent, aki egy mesterséget,
vagy tudományágat olyan
szinten ismer – sajátított el
-, hogy azt képes másokkal
is megismertetni. Csak az
képes azonban tanítani és
tudását tovább adni, aki tanulni és erről számot adni
is képes és hajlandó. Ezáltal
kiérdemelje mások megbecsülését, elismerését. Az
egészséges
személyiség
működéséhez fontos, hogy
értékesnek élhessük meg
magunkat.
Bizonyítsuk
alkalmasságunkat! Ehhez
szükségünk van a környezet elismerésére is.
Mesteravató
ünnepségünkkel ezt szeretnénk új
mestereinknek biztosítani.

http://www.fmkik.hu
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Egy település gazdasági
sikerét alapozzák meg a
kiváló szakemberek
Fenyves Péter, Mór város
polgármestere évről évre
részt vesz a mesteravató
díszünnepségeken,
szívügyének tekinti, hogy a
móri érintettek részére átadja a díjakat, okleveleket,
jelenlétével
megtisztelje
sikerüket, eredményeiket.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara már évek
óta a Fejér Megyei Kormányhivatal dísztermében tartja
mesteravató díszünnepségét,
melyen több település polgármestere is rendre tiszteletét teszi.
A korábbi évekhez hasonlóan, az idei díszünnepség
díjazottjai között ismét köszönthetünk móri mesterembereket; Horváth Lajos és
Takács János Kiváló Szakember Díjat vehetnek át. Fenyves Péter, Mór város polgármestere évről évre részt
vesz a mesteravató dísz-

ünnepségeken, szívügyének
tekinti, hogy a móri érintettek részére átadja a díjakat,
okleveleket,
jelenlétével
megtisztelje sikerüket.
„A polgármester jelenléte
azért fontos, mert egy település közösségét képviseli.
A közösségen belül kiemelt
ﬁgyelmet érdemelnek a
szakmájukat kiváló szinten
művelő mesterek. Egy város, egy település gazdasági
sikerét alapozzák meg a kiváló szakemberek. A „Kiváló Szakember Díj” a hosszú
évtizedeken át végzett magas
színvonalú
munkavégzés
árán érhető el. Ez az elismerés megmutatja a ﬁatal
szakemberek számára, hogy
érdemes olyan szakmát választani, amely a termék-előállításban és a szolgáltatásokban különös ﬁgyelmet
érdemel.” – nyilatkozta a
Gazdasági Kalauz olvasóinak Fenyves Péter.
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MESTERAVATÁS
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatából
4§
A mester cím
(1) Mester cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.
(2) A cím jogos használatát bizonyító mesterlevelet a vállalkozás székhelyén,
üzletében kifüggesztheti.
(3) A cím használatára jogosult a mester címet cégtábláján, bélyegzőjén, levélpapírján
hirdetéseiben és reklámhordozó felületeken használhatja.

Mesteravató
5 szakmában, 33 jelentkezővel indított mesterképzést a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
A 33 fő megfelelt a magas
szintű szakmai követelményeknek,
mesterokleveleiket ünnepélyes keretek
között, a Kormányhivatal
dísztermében vehetik át,
2018. november 8-án.
Már hagyomány, hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara évről évre a Kormányhivatal dísztermében
tartja mesteravató díszünnepségét. Idén sincs másképp, 33 fő veheti át mesteroklevelét.
Az autószerelő, a gépi
forgácsoló, a karosszérialakatos, a pincér és szakács
szakemberek eleget tettek a
magas szintű szakmai követelményeknek, így szakmájukat proﬁ szinten ismerő és
szerető mesterekként folytat-

hatják hivatásukat.
A mesteroklevél nem csupán presztízse és a vele járó
tudás és rang miatt értékes. A
mestervizsga a szakemberek
fejlődési folyamatában jelentős mérő, – értékelő, – minősítő szintet képvisel. A mestereknek kiemelt szerepük lesz a
gyakorlati képzés irányításában, és a jövő generációjának
oktatásában. A duális képzésben a tanulók gyakorlati
képzését, oktatását 2015. szeptember 1-jétől – elsősorban –
csak mesterek végezhetik.
A mestervizsga célja, hogy

biztosítsa többek között a
magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét, a
tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek
megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek és a vállalkozás indításához, sikeres
működtetéséhez szükséges
ismeretek elsajátítását.
22 fő mesterképzése az
N FA - K A - N G M -3 / 2 017/
TK/07 projekt keretében valósult meg.
Az újonnan mesteroklevelet szerzett szakemberek a
2-3. oldalon mutatkoznak be.

Díjazzuk az elhivatottságot
Egervári Miklós, a bicskei
Magyarmet Finomöntöde
Kft. szakoktatója veheti át
ma a Kormányhivatal dísztermében a 2018. évi „gróf
Zichy Jenő Szakképzés Díj”at. A díjat az ipari tanuló
képzésben, a duális képzésben jelentős szerepet vállaló
vállalkozóknak adományozza a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Egervári Miklós, a bicskei
Magyarmet
Finomöntöde
Kft. szakoktatója érdemelte
ki idén a „gróf Zichy Jenő
Szakképzés Díj”-at.
A díjat – melyet 2011-ben
alapítottak – a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
évente egy alkalommal az
ipartanuló-képzésben jelentős szerepet vállaló vállalkozásoknak, illetve azok vezetőinek adományozza.
A „gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj”-jal ebben az évben Egervári Miklóst, a Ma-

gyarmet Finomöntöde Kft.
szakoktatóját ismerték el. A
gépgyártás technológus, villamos üzemmérnök kilenc
éve tanít a cég 1993-ban létrejött forgácsoló üzemében.
De a pedagógusi munkássága nem itt, hanem a fővárosban kezdődött, ahol közel
húsz évig oktatott felnőtteket
a szakmára.
– Minden évben átlagosan két-három diák tanul
nálunk: esztergálnak, marnak, vésnek, köszörülnek.
A többségük a gépkezelő
képzés három évében, majd
a CNC-gépkezelő képesítés megszerzéséig még egy
esztendőig dolgozik velünk.
A diákok az iskolában elsajátítják az elméletet, itt
az a dolgunk, hogy átültessünk mindent a gyakorlatba.
Vannak, akiknek több segítség kell, mások – általában
azok, akik meg is maradnak
a szakmánál – önállóbbak –
magyarázza a kitüntetett, aki

szerint egy jó szakember precíz, pontos és élvezi azt, amit
csinál.
Mint mondja, a gépkezelői, esztergályos, forgácsoló szakma egy tisztességes
megélhetést biztosít és változatos munka, azonban folyamatosan fejlődni és tanulni

kell, hogy az ember lépést
tudjon tartani a technológia
haladásával. Mindazonáltal
az is fontos, hogy a diákok a
hagyományos eszterga működését, használatát is jól
megtanulják, hiszen ez az
alapja mindennek.
Folytatás a 3. oldalon

Egervári Miklós kilenc éve tanít a cég forgácsoló üzemében

GAZDASÁGI KALUZ
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Mesterek
lettek
AUTÓSZERELŐ
Erős László
Gengeliczki Attila
Hompót Ferenc
Horváth Martin Péter
Kun Péter
Magyar Dániel
Szabó Gyula
Szarvas Krisztián
GÉPI FORGÁCSOLÓ
Láng Péter
Richlik Gábor
Takács Attila
Varju István
KAROSSZÉRIALAKATOS
Franyó László
Kardos Gergely
Mészöly Norbert
Móra Attila
Petrik Balázs
Szakács László
PINCÉR
Bori Márk
Farkas Balázs
Hajdu Gergely
Kocsis Roland
Simonics Ádám
Szántó Dávid
Tatai Márk
SZAKÁCS
Baki Lászlóné
Balogh András
Barsch Tamás
Bokor Péter
Somlyó László
Szabó Jenő
Turó Ádám
Víg Zsolt

GENGELICZKI ATTILA:
Számomra presztízsértékkel
bír a mesteroklevél, továbbá szeretném minél több
tanulóval megszerettetni a
szakmát.

HORVÁTH MARTIN PÉTER:
Édesapám is autószerelő
mester, 30 éve a szakmában
van, ez motivált engem is. A
meglévő családi vállalkozást
is szeretném tovább vinni.

HOMPÓT FERENC: Célom
az volt, hogy szélesebb
perspektívából legyen rálátásom a szakmára, továbbá a
szakmai presztízs növelése, a
tanulóképzés lehetősége.

KUN PÉTER: Számomra a
mesteri cím megléte azért
fontos, mert elengedhetetlennek tartom a szakmai
tudás fejlesztését.

ERŐS LÁSZLÓ: A szakmai
fejlődés fontos és számomra
a mesteroklevél a szakmai
tudás csúcsát jelképezi.

A mesterek rangja
MAGYAR DÁNIEL: A tudásomat, szakmai tapasztalatomat
szeretném továbbadni az új
generációnak, ehhez elengedhetetlen a szakmai továbbképzés és mestervizsga.

Mestere a szakmájának!
– használjuk régóta a
szólást elismerésül arra
a személyre, aki foglalkozásának kiemelkedő
művelője, átlagot felülmúló hozzáértője. Az
ilyen személyek termé-

SZABÓ GYULA: A vállalkozás működtetéséhez
szükséges a mesteroklevél
megléte, továbbá szakmai
rangot is jelent.

SZARVAS KRISZTIÁN:
Szakmai előrelépés, fejlődés
céljából szereztem mestervizsgát. További fontos
tényező a tanulófoglalkoztatás, a műhely működtetése.

FARKAS BALÁZS: A mesteroklevél a szakma legnagyobb elismerése. Új
ismeretekre teszünk szert,
melyeket a munkába beépítve fejlődünk.

TATAI MÁRK: Szeretem a kihívásokat, a mestervizsga is
ezek közé tartozott. Fontos
a fejlődés, továbbá, hogy
tudásomat továbbadjam a
diákoknak.

BORI MÁRK: A Gundel Étterem falai között szeretnék
továbbra is a tehetséggondozással, az utánpótlás kinevelésével foglalkozni

TAKÁCS ATTILA: A mesteroklevél megléte segíti a
szakmai előremenetelemet
és a tanulóinkkal való megfelelő bánásmódot.

LÁNG PÉTER: Az idő múlásával minden kopik, frissíteni
kell a tudást, majd ezt a következő nemzedék számára
továbbadni.

kére, munkájuk eredményére joggal hangzik el:
Ez mestermunka! A Kormányhivatal dísztermében 33 mester veszi át
mesteroklevelét. Ők már
bizonyították, mesterei a
szakmájuknak!

PINCÉR

SZÁNTÓ DÁVID: A mesteroklevél megszerzése
számomra azért volt fontos,
hogy a szakmai tudásomat
továbbadhassam.

KOCSIS ROLAND: A mestervizsga a tanulófoglalkoztatás miatt volt fontos számomra, továbbá elismerés
a felszolgálás legmagasabb
fokáról.

GÉPI FORGÁCSOLÓ

RICHLIK GÁBOR: A szakmai
előrelépés, fejlődés motivált
a mesteroklevél megszerzésében.

VARJU ISTVÁN: A mesteroklevél megszerzésével célom,
a szakmai ismereteim felfrissítése, a tudásom átadása a
diákoknak.

SZAKÁCS

A mesterek esküje
BOKOR PÉTER: A megszerzett tudás révén jól felkészült szakembereket tudunk
képezni, illetve később saját
vállalkozás indításához is
szükséges.

BARSCH TAMÁS: Azért tartom fontosnak, hogy ezzel
példát mutassak és ösztönözzem a szakács szakmát
választó fiatalokat, segítsem
a fejlődésüket.

BALOGH ANDRÁS: Célom a
szakmai és elméleti tárgyak
felelevenítése, új ismeretek
megszerzése. Szakmai fejlődés, tanulókkal, kollégákkal
való kommunikáció fejlesztése.

SOMLYÓ LÁSZLÓ: A
mesterlevéllel egyidőben
érettségit is szerzek, így
foglalkoztathatok tanulókat.
Később főiskolára szeretnék
jelentkezni, hogy tanár és
szakoktató lehessek.

TURÓ ÁDÁM: A tanulófoglalkoztatás és a szakmai
előrelépés miatt fontos a
mesteroklevél. Lehetőséget
ad az új és régi ismeretek
feltérképezésére is.

SZABÓ JENŐ: Nagy álmom,
BAKI LÁSZLÓNÉ: A mesteri
hogy saját vendéglátóegycím megszerzését a diákok
ségem legyen és még
oktatása miatt tartottam elenmagasabb szinten űzzem
gedhetetlenül fontosnak.
ezt a szép szakmát. Ha úgy
adódik, később a tanulók
képzéséhez is szükséges lesz.

VIG ZSOLT: Szakmai fejlődés
miatt tartottam fontosnak,
hogy mesterlevelet szerezzek,
mely régi célom volt. Új kihívás, mely fontos számomra.

„Vizsgáztató mestereim
és mestertársaim előtt
becsületemre fogadom,
hogy a szakmai munkámmal
mindenkor hazám
és a szakma szolgálatában állok.
Legjobb tudásom szerint segítem
a szakmai utánpótlás nevelését.
Mestertársaimmal közösen
őrködöm a szakmai
és etikai szabályok betartásán.
Szakmai és magánéletemben
mesterhez méltóan dolgozom és élek.
Isten engem úgy segéljen!”
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MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGOK
MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK:
Sümegi István, Barta Sándor, Vámosi Árpád, Kleeberger Tünde, Nótár László

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGOK:
PETRIK BALÁZS: A mesteroklevelet a szakmai előrelépés reményében kívántam
megszerezni.

SZAKÁCS LÁSZLÓ: Mesterként majd vállalkozást
indítok és alkalmazottakat foglalkoztatok, illetve
tanulókkal is foglalkoznék a
jövőben.

KARDOS GERGELY: Szakmai
előrelépés, saját vállalkozás
indítása, melynek feltétele
a mesteroklevél. Továbbá
fontos a tanulófoglalkoztatás
céljából is.

Csákberényi-Nagy Árpád, Kummer János, Osztotics Gyula, Zelei József,
Bagotai Dezső, Rigó Róbert, Mayer Károly János, Szücs Zoltán,
Simon József, Tömör László

MESTERVIZSGA FELKÉSZÍTŐK, JEGYZŐK,
SZAKÉRTŐK, ADMINISZTRATÍV
ÉS EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉS:
Huszti Andrásné, Kővári László, Németh János, Bognár Sándor,
Vámosi Árpád, Kováts Róbert, Lőrincz László, Trenka Lajos Tamás,
Csákberényi-Nagy Árpád, Kummer János, Truckeszitz István,
Kocsonya Kálmán, Varga Gergely

FRANYÓ LÁSZLÓ: Az eddig
megszerzett tudásomat,
meglévő ismeretanyagomat
ki tudom egészíteni az újonnan tanultakkal.

MÉSZÖLY NORBERT: Saját
elhatározásból jelentkeztem
mesterképzésre, hogy a
meglévő vállalkozásomban
tanulókat foglalkoztathassak.

FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA:
Takács Andrea szakképzési igazgató, stratégiai koordinátor
és FMKIK Ügyintéző Szervezete

Mestervizsga elnökök kinevezése
A mesteravató díszünnepségen tizenkét mestervizsga-bizottsági elnök is
átveszi új, négy évre szóló
megbízólevelét.
A díszünnepség keretében
veheti át új, négy évre szóló megbízólevelét: Czimer
Sándor (gépi forgácsoló),
Csákberényi Nagy Árpád
(karosszérialakatos), Kákonyi Gabriella (bútorasztalos,
épületasztalos), Kleeberger
Tünde (pedagógia), Németh
István (pedagógia), Németh
János (pedagógia), Sántha
Károly (központifűtés és

gázhálózat rendszerszerelő;
gáz- és tüzeléstechnikai műszerész; gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő),
Sárvári József (bútorasztalos), Schindler Rózsa (pedagógia), Szatmári Melinda
Teréz (lábápoló, kézápoló és
műkörömépítő), Vida Tamás
(autószerelő) és Zámbó Zoltánné (kozmetikus).
Mestervizsga elnök az
lehet, aki – többek között –
az adott szakmában mester
cím használatára jogosult,
a szakmához kapcsolódó
szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, szak-

májában elismert szakember,
az adott szakmát legalább tíz
éve, a pályázat benyújtása
idején is magas színvonalon
aktívan, tevőlegesen gyakorolja, továbbá rendelkezik
tanulóképzési, oktatási vagy
vizsgáztatási gyakorlattal.
A mestervizsga bizottság
elnöki tisztsége pályázat útján nyerhető el. A pályázatot
négy évenként, a mandátumok lejárta előtt, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hirdeti meg, és
az illetékes területi kamara
elnökének felterjesztése és
javaslata alapján dönt a kine-

vezésről. Egy területi kamara részéről, egy szakmában
legfeljebb három elnököt
lehet az Országos Mestervizsga Elnöki Névjegyzékbe
delegálni. Egy mestervizsgaelnök, egy megbízási időszakra vonatkozóan maximum három mesterképesítés
esetében kaphat megbízólevelet az elnöki feladatok ellátására.
Egy-egy konkrét mestervizsgára a mestervizsga
elnököt a vizsgát szervező
területi kamara elnöke, vagy
megbízottja kéri fel az elnöki
teendők ellátására.

Díjazzuk az
http://www.fmkik.hu elhivatottságot
A FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA LAPJA

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Mesterképzési és
Mestervizsga Szabályzata
A mestervizsga felkészítés és a mestervizsgáztatás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata rendelkezései szerint történt.
Jogalapja a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. törvény rendelkezései. A szabályzat magában foglalja a mesteri cím
megszerzéséhez szükséges feltétel rendszert, valamint az ehhez kapcsolódó eljárási rendet.
A 3 § körülírja a mestervizsga célját. Miszerint
a mestervizsga maga-

sabb szakmai elismertséget jelent, a tanulók
képzéséhez szükséges,
magas szintű szakmai és
pedagógiai
ismeretek
elsajátítását, valamint a
vállalkozás indításához,
sikeres
működtetéséhez szükséges ismeretek
megszerzését biztosítja.
Alkalmassá teszi a vállalkozásokat arra, hogy eleget tehessenek az egyes
szakmákban, a vonatkozó
jogszabályokban
meghatározott működési
feltételeknek.
A 4 § kimondja: „Mester
cím használatára az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.”
További
információ:
www.mkik.hu

Egervári Miklós, a bicskei Magyarmet Finomöntöde Kft. szakoktatója
veheti át ma a Kormányhivatal dísztermében a
„gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj”-at.
Folytatás az 1. oldalról
A „gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj”-at a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapította 2011-ben.
Évente egy alkalommal az
ipartanuló-képzésben jelentős szerepet vállaló vállalkozásoknak, illetve azok
vezetőinek adományozza
az FMKIK elnöksége. A
díj adományozásával lehetőség nyílik arra, hogy
azon személyek elismerésben részesüljenek, akiknek
a szakképzésben, a duális
képzésben nyújtott munkája példaértékű, a duális
képzésben, a gyakorlati
képzőhelyek kialakításában játszott szerepük meghatározó. A díjazással az
FMKIK elismerni kívánja
a vállalati társadalmi felelősség /CSR/ által áthatott
szervek, személyek erőfeszítéseit, ténykedéseit is.
A díj elnyerésének további

feltétele, hogy a javasolt
személy múltbéli tevékenysége szakmailag helyeselhető, a szakképzésben végzett munkája kiemelkedő
legyen, emberi és erkölcsi
magatartása példás legyen.
Az idei díjazott, Egervári
Miklós elmondta, nagyon
megtisztelőnek érzi, hogy
érdemesnek találták az elismerésre, egy igazolás
számára, hogy jól végzi a
munkáját.
– Örömmel tölt el, hogy
a nálunk tanuló diákok
egy jó része a bizonyítvány
megszerzését követően ennél a cégnél helyezkedik
el. Mondjuk négy év nem
kevés: ennyi idő alatt öszszeszoknak a kollégákkal, megszeretik a légkört
és felismerik a biztonságos munkakörülmények,
és a változatos géppark
előnyeit, mely szintén a
cég mellett szól. Fontos az
utánpótlás nevelés, hiszen
kevés a szakember és sokan
mennek külföldre munkát
vállalni – mesél Egervári
Miklós, aki a tanítás tekintetében is arra törekszik,
hogy a diák ne érezze roszszul magát: partnerként tekint a tanulókra.

Új mestervizsga
elnökök
Czimer Sándor – gépi forgácsoló
Csákberényi Nagy Árpád – karosszérialakatos
Kákonyi Gabriella – bútorasztalos; épületasztalos
Kleeberger Tünde – pedagógia
Németh István – pedagógia
Németh János – pedagógia
Sántha Károly – központifűtés és gázhálózat
rendszerszerelő; gáz- és tüzeléstechnikai műszerész; gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő
Sárvári József – bútorasztalos
Schindler Rózsa – pedagógia
Szatmári Melinda Teréz – lábápoló, kézápoló
és műkörömépítő
Vida Tamás – autószerelő
Zámbó Zoltánné – kozmetikus

Gróf Zichy Jenő
Szakképzés Díj
Évente egy alkalommal az ipartanuló-képzésben jelentős
szerepet vállaló vállalkozásoknak, illetve azok vezetőinek
adományozza az FMKIK elnöksége.
A díj adományozásával lehetőség nyílik arra, hogy azon
személyek elismerésben részesüljenek, akiknek a szakképzésben, a duális képzésben nyújtott munkája példaértékű,
a duális képzésben, a gyakorlati képzőhelyek kialakításában játszott szerepük meghatározó.
A védjegyoltalommal ellátott díjat a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben alapította.
Díjazottak:
2011. Madlerné Kiss Ágnes, Lucullus 3 Kft.
2011. Köpf Jenő, AIKSZ Zrt.
2012. Sárvári József, Sárvári Asztalosipari Kft.
2013. Kovács István, Alba Volán Zrt.
2013. Szarka Gyula szakoktató, Árpád Szakképző Iskola
és Kollégium
2014. Dávid Lajos FMKIK alelnök, Egyéni vállalkozó
2015. Egerszegi Zoltán, H.T.M. Alba Zrt.
2016. Fiers Gyula, Fiers Mechanika Kft.
2017. Gruming László, Motor Mechanic Autószerviz Kft.
2018. Egervári Miklós, Magyarmet Finomöntöde Kft.
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Kiváló Szakember Díj
Eddigi díjazottak: 2017-2018
Csordás Gyula
Farkas Sándor
Horváth Lajos
Sárvári Ádám
Sárvári Ágnes
Takács János

pincér szakoktató
szerszámkészítő
kárpitos
épületasztalos, bútorasztalos
dekoratőr, kirakatrendező
pék

Iparos Mester
Vállalkozói Díj
Eddigi díjazottak: 2013-2018
Balogh Károly
Bocs Ferenc
Déri Imre Péter

pék mester
férfifodrász mester
gázvezeték és készülékszerelő mester
Domján János cukrász mester
Elek István
gázvezeték és készülékszerelő mester
Flaschner Kálmán késes, műköszörűs mester
Gajdacsik Gáborné fodrász mester
Golenyák János kereskedő
Harangozó Gyula fodrász
Jámbor László Károlyné kozmetikus mester
Jánosi László
villanyszerelő mester
Kálmán Imre
géplakatos és esztergályosmester
Katona Csaba Attila asztalos mester
Kertész László Pál kádár mester
Kiss József
fodrász mester
Kolek Józsefné fodrász mester
Kovács Elemérné boltvezető
Kovács Jenő
órásmester
Krár Ferenc
asztalosmester
Krausz József
asztalos
Krausz Józsefné női-férfi fodrász mester
Lédeczi József kőművesmester
Lévai László
villanyszerelő és kőművesmester
Mórocz István kézműves kompaktor,
könyvkötő
Nagy István
kőfaragó
Nagy Jánosné
virágkötő és virágkereskedő
Nagy Lajos
húsfeldolgozó
Nagy Lajos Dénes gépjárműjavító és szerelő
mester
Ódor Erika
nőiruha késztő
Papp József Györgyné fodrász mester
Simicska István kőművesmester
Stivi János
fodrász mester
Szabó Árpád
villanyszerelő
Szebek Mihály István autóvillamossági
szerelő mester
Tankó Zoltán Károly
bádogosmester
Tóth Antal Lajos, szobafestő mázoló és
tapétázó mester
Tóth János
autófényező mester
Varga Ferenc
kőművesmester
Wanderer Géza Pál
pékmester
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Kiváló szakember, mint érték
A mesteravató díszünnepség keretében átadják a
„Kiváló Szakember Díj”-at
is. Idén négy szakembert
díjaznak.
Tavaly adományozta első
alkalommal a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
a „Kiváló Szakember Díj”-at,
a példaértékű és kiváló szakmai tevékenység elismerésére. A díj adományozásával a
kamara példát kívánt állítani
a ﬁatalok, szakmai közösségek és vállalati szakemberek
számra.
Idén négy szakember, Farkas Sándor, szerszámkészítő
(Fiers Mechanika Kft., Kőszárhegy), Horváth Lajos,
kárpitos (Mór, Horváth és
Társa Kft.), Sárvári Ágnes,
dekoratőr,
kirakatrendező
(Sárvári Asztalosipari Kft.,
Székesfehérvár),
valamint
Takács János, pék (Takács
Pékség Sütőipari Kft., Mór)
kapják az elismerést.
A legifjabb díjazott, Sárvári Ágnes képviselte Magyar-

Sárvári Ágnes, az idei Kiváló Szakember Díj legifjabb kitüntetettje
országot az EuroSkills 2018
Budapest megmérettetésen;
dekoratőr,
kirakatrendező
kategóriában Kiválósági Érmet szerzett.
Ágnes a híres Sárvári asztalosdinasztia tagja,
eredetileg dekoratőr vég-

zettségű, jelenleg pedig
másodszakmát tanul, asztalosnak készül.
Ágnes még csak huszonéves, mégis meglepő érettséggel nyilatkozik a szakmatanulásról, a jövőjéről.
„Csodás lehetőségek rejle-

nek a szakmatanulásban. Én
mindenkinek ajánlom, hogy
vágjon bele és sose adja fel
az álmait! Én sem tettem és
nagyon hálás vagyok mindenért, amit eddig elértem.” –
nyilatkozta korábban Ágnes
a Gazdasági Kalauznak.

Elismerést vívtak ki, díjat kapnak
Négy vállalkozó veszi át
az „Iparos Mester Vállalkozói Díj”-at. A díjazottak olyan egyéni vállalkozók, akik évtizedek
óta valamelyik klaszszikus szakmában tevékenységükkel
szakmai
rangot értek el, elismerést vívtak ki, munkájuk
példaértékű.
Idén négy vállalkozót találtak érdemesnek a kitüntetésre, akik a Kormányhivatal dísztermében vehetik
át a díjat.
Díjazottak: Szabó Árpád,
villanyszerelő (Sárkeresz-

tes); Gajdacsik Gáborné,
fodrász mester (Sárkeresztes); Kovács Elemérné,
boltvezető (Úrhida); Katona Csaba Attila, asztalos
mester (Lajoskomárom).
A díjazottak az FMKIK-hoz beérkezett ajánlások alapján kerülnek kiválasztásra. Ajánlást olyan
Fejér megyei egyéni vállalkozókra lehet tenni, akik
évtizedek óta valamelyik
klasszikus szakma mesterei és tevékenységükkel
szakmai rangot, elismerést
vívtak ki. A díj adományozása során a mesteroklevél
meglété nem előfeltétel, de

fontos szempont, hogy a javasolt vállalkozót a „szakma mesterének” ismerje el
a környezete. A díj elnyerésének további feltétele,
hogy a javasolt személy
múltbéli
tevékenysége
szakmailag helyeselhető,
a köz érdekében végzett
munkája kiemelkedő, emberi és erkölcsi magatartása példás legyen. A díjra
több szakmában is – például asztalos, autószerelő,
fodrász, női ruhakészítő,
villanyszerelő, szobafestő, épületgépész, cukrász,
villanyszerelő, szűcs stb.
– jelölhetők a vállalkozók.

A díj adományozását nem
kötött mesteroklevél meglétéhez, a környezet által a
„szakma mesterének” elismert vállalkozások részesülhetnek a díjban.

Iparkodjunk, gyerekek!
Több tucat Fejér megyei
általános iskolást megmozgató játék végállomására, az V. „Iparkodjunk,
gyerekek” vetélkedő döntőjére került sor a Gazdaság Házában. A szakmaismereti verseny ﬁnáléjában
tíz csapat küzdött meg
egymással.
A legjobb teljesítményt ezúttal a sárosdi Farkas Gyula
Baptista Általános Iskola
„Sárosdi Farkasok” nevű
csapata nyújtotta, Kiss Virág, Szomor Adrián, Szekrényei Krisztina, Ország
Alma Alexandra csapattagokkal.
A második helyen a székesfehérvári István Király Általános Iskola „Android Kings”
elnevezésű csapata végzett,
Barna Benjámin, Magasy
Dániel, Kasza Noel és Rádli
Ferenc csapatagokkal.
A harmadik helyet a „Nyerő Squad” elnevezésű csapat
szerezte meg, a székesfehérvári István Király Általános
Iskola tanulóival: Lévai István, Vizi Attila, Vizi Laura
és Nagy Szabolcs.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ötödik
alkalommal hirdette meg
a nagysikerű, többfordulós
„Iparkodjunk
gyerekek!”
szakmaismereti vetélkedőt,
azzal a céllal, hogy a pályaválasztás előtt álló diákokat
mozgósítsa az egyes szakmák és a környékükön élő
szakemberek, mesteremberek munkájának megismerésére.
A verseny első fordulójában szakmaismereti feladatlap megoldásával juthattak
tovább a legjobban teljesítő
csapatok, míg a második
fordulóban a megye hiányszakmáiról készítettek
kisﬁlmet és montázst a diákok, amelyben bemutatták
az adott szakmákat.
A döntő megmérettetésen
a csapatokra újabb kihívások vártak: a mesterségekkel és szakmákkal kapcsolatos kvíz és interaktív
feladatokat kellett megoldaniuk.
A program a NFA-KANGM-3/2017/TK/07 támogatási szerződés alapján valósul meg.
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Kiadja: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
– Gazdaság Háza
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4–6.
Telefon: + 36 22 510-310
Internet: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu
Felelős kiadó: Radetzky Jenő, Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Radetzky Jenő, a szerkesztőbizottság elnöke és
Dávid Lajos, Nagy István, Puska József, Sipos Éva, Vathy Szonja
Szerkesztő: Vathy Szonja
Felelős Szerkesztő: Sipos Éva
Nyomtatás: Extra Média Nyomda Kft., 8000 Székesfehérvár,
Fecskepart 4054/1
A megvalósulást az NFA-KA-NGM-3/2017/TK/07. támogatási
szerződés biztosította.

