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MILYEN SZAKMÁBAN TUDOD 
ELKÉPZELNI MAGAD? 

Van az a kérdés, amit feltesznek az ismerősök, rokonok 
és egyre kényelmetlenebbé válik, hogy mit is válaszolj rá. 
Ilyen lehet például, amikor arról kérdeznek, hogy hova 
szeretnél menni tanulni. Bár minden felnőtt volt koráb-
ban gyerek, de látszólag elfelejtették, hogy milyen nehéz 
is megválaszolni jól ezt a kérdést. A tiniéveid elején jársz, 
se tapasztalatod, se elegendő információd nincs arról (ho-
gyan is lehetne?), hogy mit is szeretnél majd csinálni 4-5 
év múlva. Nincs miért aggódnod! Ez bárkivel megeshet, 
hogy nem tudja, milyen munkával fogja keresni a kenye-
rét 10, vagy akár 20 év múlva. Arról nem is beszélve, hogy 
manapság nem úgy működik a dolog, ahogy korábban: pl.: 
apa bement a munkahelyére 18 évesen és kijött ugyanazon 
az ajtón nyugdíjasan. 
Szóval nézzük meg, hogy mik is a lehetőségeid! Mert út-
ból rengeteg van, a kérdés inkább az, hogy neked melyik-
re van matricád. Az ugye megvan, hogy enélkül nem jutsz 
sehova? Azt kell elsőként eldönteni, hogy miben vagy jó 
és mihez van türelmed. Tegyél fel magadnak néhány egy-
szerű kérdést és miután önmagad vagy, lehetsz magaddal 
szemben őszinte! 
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ÁgazatokÁgazatokJó erőben vagy? Kitartó vagy? Tudsz sokáig koncentrálni 
apró részletekre? Szeretsz a figyelem központjában lenni? 
Bírod a vér látványát, vagy valami durvábbat? Segítőkész 
vagy? Ha legalább egy kérdésre igen a válasz, akkor nincs 
baj. Ha bizonytalan vagy, egy kicsit szörfözz a neten és nézz 
meg néhány érdekesnek tűnő videót egy-egy szakmáról!  
A közkedvelt videómegosztó honlapján (www.youtube.
com) is találhatsz ilyeneket. 
Van hobbid? Akkor az az irány is jó lehet. Aki szereti a mun-
káját, gyakorlatilag egész életében a hobbijának él. 

Szakmaválasztás, IKK videó (forrás:  
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ikk+szakma)
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ÁgazatokÁgazatok

ELEKTRONIKA ÉS  
ELEKTROTECHNIKA

A lakó- és középületeink villamos hálózatainak tervezése 
és kiépítése során már nem csak az az egyedüli kívána-
lom, hogy a természetes megvilágítás mellett mester-
séges fény is jusson a helyiségbe. Számos eszköz, be-
rendezés, épületgépészeti elem kapcsolódik szorosan a 
villamossághoz. A napenergia hasznosításától az elektro-
nikus vezérlésű redőnyökön át az okos otthonok megter-
vezéséig számos kihívás áll a szakemberek előtt. Előnyös 
lehet, ha tudsz rendszerben gondolkodni és átlátod a bo-
nyolultabb összefüggéseket is. Napjainkban nagyon ke-
resettek az elektronikai ágazatban dolgozó szakemberek 
és kellő szorgalommal, kitartással lehetőséged lesz akár 
olyan multinacionális cégeknél is dolgozni, ahonnan ko-
moly tudást és tapasztalatot szerezhetsz. Az elektronika 
és az elektrotechnika az automatizálás előszobája. Lépj be 
és tied lehet a tervezés világa! 
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FA- ÉS BÚTORIPAR
A fa, még ha néhány éve szárad is már, akkor is egy élő 
anyag, amely lélegzik, reagál a környezetének a nedves-
ségtartalmára, a kor előrehaladtával pedig mélyebb tó-
nusú, sötétebb árnyalatúvá válik. Fával dolgozni - ami ko-
rábban 40-60 éven keresztül gyarapodott, fejlődött, majd 
2-3 éven át száradt, számos megpróbáltatáson esett át 
- egyfajta megtiszteltetés. A bútor pedig, ami szerencsés 
esetben akár ugyanennyi időn keresztül szolgálhatja tu-
lajdonosát, nagy figyelmet, türelmet és aprólékos munkát 
igényel az asztalostól. Aki ebben az ágazatban szeretne 
elhelyezkedni, kellő precizitással, gondossággal alakítja ki 
a formát, igazítja össze az illesztéseket, helyezi el a fura-
tokat milliméter pontossággal annak érdekében, hogy az 
elkészült darab elnyerje funkcióját és esztétikai szempon-
toknak is megfelelve viselje az asztalos névjegyét. 
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EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA
A szakmaterület a fogtechnikus és az optika ágazatot fog-
lalja magába, az Optikaitermék-készítő, Fogtechnikus és 
Optikus szakmákat. A fogtechnikus duális képzés során a 
gyakorlatban először manuálisan, majd a legújabb tech-
nikákat alkalmazva 3D nyomtatásban is elvégezhetők az 
adott feladatok. Az optikus képzések során lehetőség nyí-
lik elsajátítani a geometriai és fizikai optika alaptörvényeit, 
szemészeti és kereskedelmi ismereteket szerezni. Mind-
két szakma alapja az állandó fejlődés, valamint az innova-
tív módszerek alkalmazása.
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ÉPÍTŐIPAR
A Munkaügyi Statisztikai Hivatal szerint a növekvő népes-
ség és az öregedő épületek miatt az építőipar továbbra 
is növekvő iparág. Az építkezés az új munkák és az idő-
sebb épületek, autópályák és hidak újrafeldolgozására 
is vonatkozik. Az építőipari vállalat elindítása egy másik 
előnye: pozitív hatással van a közösségre. Az építőipari cé-
gek otthonokat építenek a növekvő családok számára és 
nagy polgári struktúrákat, könyvtárakat, iskolákat, múze-
umokat és kórházakat hoznak létre. Ők azért is dolgoznak, 
hogy a hidakat és az utakat biztonságban tartsák az ingá-
zók számára. Sikeres építőipari vállalat segít kialakítani a 
város vizuális vonzerejét, vonzza a turistákat és kellemes 
helyeket biztosít a lakók számára. Azon tanulóknak ajánl-
juk az építőipar szakképesítéseit, akik szeretnek a szabad-
ban dolgozni, alkotni, létrehozni, akarnak és látni kívánják 
annak eredményét.
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ÉPÜLETGÉPÉSZET
Az épületgépészet ágazat biztosítja az épület használói 
számára a komfortérzetet, az ivóvizet, a keletkező szeny-
nyvíz elvezetését, a megfelelő hőmérsékletet, a megfelelő 
minőségű és paraméterű levegőt. Az épületgépészet je-
lentős részben az épületeken belüli csőhálózatokkal, azok 
szerelvényeivel és a hozzájuk kapcsolódó berendezések-
kel foglalkozik. Az ágazat szakmái kiváló választás mind-
azoknak, akik érdeklődnek a gépészeti rendszerek iránt 
és olyan szakmára vágynak, ahol alkotni és folyamatosan 
fejlődni szeretnének. 
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 
Az, hogy „növeljük a cég értékeit”, „javítsunk a termékünk/
szolgáltatásunk minőségén” nem stratégia. Nem több, 
mint PR fogás. Bátor dolog azt állítani, hogy egy pályakez-
dő jobb stratégiával tudna előállni, mint maguk a felső-
vezetők. Szerintem nem! Elvégre pont ezt tanuljátok meg 
gazdálkodás és menedzsment ágazatban, ha ezt a szak-
irányt választjátok. Gazdálkodás és menedzsment szakon 
a vállalatok irányításához, vezetéséhez szükséges általá-
nos menedzseri ismeretek mellett és azokra építve továb-
bi, az eredményes üzletvitelt segítő speciális ismereteket 
sajátíthatsz el.
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GÉPÉSZET
A műszaki pályák fő vonzereje a sokszínűség, a folyamatos, 
gyors fejlődés, az alkotás és a tevékenység eredményei-
nek a megfoghatósága, gazdasági értéke. Szeretsz tervez-
ni dolgokat? Gondolkodtál már azon, hogy egy műveletet 
miképp lehet gépi precizitással és erővel kiváltani? A gé-
pészet napjainkban is legalább akkora változásokon megy 
keresztül, mint korábban, amikor az állati erőt kiváltották 
gőzgépekkel, vagy a gőzgépeket robbanó motorral hajtott 
masinákra. Az élet szinte minden területén használunk 
különféle gépeket, szerkezeti egységeket, így a gépésze-
ten belül nagymértékű a változatosság és rendkívül sok 
a lehetőség. Jó választás azoknak a fiataloknak is, akik 
nyitottak arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőfokú 
intézményben folytassák.



12

HONVÉDELEM
Az ágazat a természettudományi, az elektronikai és mű-
szaki ismeretek átadásán alapszik. A képzés során a hon-
véd kadét és honvéd altiszt alapszakma választható, szak-
irányainak köszönhetően megismerkedhetsz a természeti 
és épített környezet sajátosságaival. Emellett kiemelt 
hangsúlyt fektetnek az autóipar, a repülő-eszközkarban-
tartás és az informatika/infokommunikáció jelenére és 
jövőjére. A gyakorlati oktatás során műhelyekben, gyakor-
lóterepeken, lőtereken korszerű eszközpark segítségével 
tanulhatsz. Ha vonzanak a katonai eszközök, szereted a 
kihívásokat, szeretnél csapatban dolgozni és irányítani, 
fontos számodra hazánk védelme, megtaláltad a számod-
ra ideális ágazatot! Az átlagosnál magasabb színvonalú 
erőnléti, fizikai állapotba hozhatod magad, kellő önbiza-
lommal és ehhez párosuló önismerettel, önmérséklettel 
ruháznak fel. A honvédelmi oktatásban jeles, e területen 
nagy tapasztalattal rendelkező oktatók végzik a felkészítő 
munkát.
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INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS
Volt már olyan, hogy az utcán sétálva a kütyüdet bámulva 
fennakadtál egy oszlopon? Elég mulatságos, de valóság. 
Ennyire képes elvonni a figyelmedet egy képernyőn meg-
jelenő tartalom. Az informatika és a telekommunikáció 
egy külön világ, ezt mindenki tudja. Ebben az ágazatban 
a leggyorsabb a változás, szinte napok, órák alatt jelent-
hetnek meg forradalmian új vívmányok, melyek aztán új 
irányt mutathatnak tömegeknek. Ha van türelmed, kitar-
tásod és szorgalmad elsajátítani azt a nyelvezetet, ami ah-
hoz kell, hogy könnyedén boldogulj, továbbá érdekelnek az 
újdonságok, innovatív és kreatív vagy, akkor az informatika 
a Te világod is lehet. 
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KERESKEDELEM
A kereskedelem alapvető célja összekapcsolni egy ter-
mék, vagy szolgáltatás iránti keresletet az adott kínálat-
tal és a létrejövő tranzakcióból kiemelni a profitot, vagyis 
leegyszerűsítve, venni valamit egy forintért és eladni azt 
kettőért. Időközben persze adód(hat)nak különféle termé-
szetű problémák a beszerzéssel, a szállítással, az árak 
esetleges változásával, a garanciával, a minőséggel, a 
mennyiséggel… stb. Fontos, hogy jó legyél a szervezés-
ben, az előre gondolkodásban, a számolásban és nem árt, 
ha sok-sok türelmed van az emberekhez, akikkel dolgozni 
fogsz. Úgy érzed, hogy ezek a dolgok megvannak benned? 
Akkor lépj bátran a tettek mezejére, a kereskedelmi ága-
zatban biztosan megtalálod a helyed!
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KÖZLEKEDÉS ÉS 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

Emlékszel, amikor kiskorodban a dömperrel hordoztad 
egyik kupacból a másikba a homokot, vagy épp a Tetrist 
nyomtad valamilyen eszközön? Érdekesnek találod, hogy 
miképp jutnak el a különböző áruk a világ egyik pontjáról a 
másikba? Vonzanak a nagy járművek (vasúti szerelvények, 
hajók, repülők), vagy akár a postai háttér, ahol sürögnek-fo-
rognak az emberek és mindenkihez eljut, amit korábban 
valaki feladott? Akkor ez az ágazat neked való. Szükséged 
lesz a gyorsaságodra, a pontosságra, a precizitásra, a jó 
helyzetfelismerő képességedre és a rugalmasságra, hogy 
könnyen alkalmazkodj új helyekhez, időbeosztásokhoz. Jó, 
ha könnyen eligazodsz a nagy terekben (raktárakban, han-
gárokban, kikötőkben), szereted a rendet és betartod azt a 
szabályt, hogy mindent a helyére teszel vissza.
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KREATÍV IPAR  
Ez az ágazat olyan szakképesítéseket foglal magában, me-
lyekhez a kézügyesség, a kreativitás és a fantázia szüksé-
ges. Egy olyan világba csöppenhetsz, ahol a színek, for-
mák, anyagok állandó kölcsönhatásában magad szabhatod 
meg az ideális darabot a saját elképzeléseid szerint. Na-
gyon sok múlik azon, hogy mennyire tudsz ügyesen bán-
ni az apró dolgokkal, mennyire van kitartásod, mekkora a 
képzelőerőd, milyen fejlett az esztétikai érzéked. A szak-
matanulás során megismerkedsz a textilipar technikáival 
a bőrfeldolgozó-ipar különféle termékeivel. A duális kép-
zőhelyeken pedig a jól felszerelt műhelyekben tanulhatod 
meg a szakma fortélyait, a különféle kézügyességet igény-
lő technikákat és nem mellesleg a gépek használatát. 
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RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT
Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvé-
delmi szakképesítéseket foglalja magába. A közszolgálati 
(rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) ismeretekre épü-
lő képzések az ágazat munkaerő utánpótlását hivatottak 
biztosítani. Az adott szakterület az érdeklődő, illetve elkö-
telezett fiatalokat neveli és oktatja. A képzés során a köz-
igazgatás, illetve a rendészet választható szakirányoknak 
megfelelően a fiatalok megismerkednek a közszolgálati 
életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fon-
tosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gya-
korlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek a 
büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a 
rendőrség, valamint kormányhivatalok tevékenységének 
legfontosabb elemeivel.
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SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS  
JÁRMŰGYÁRTÁS

A specializált gép- és járműgyártás ágazatban a technikai 
és technológiai fejlődés miatt egyre több jó műszaki beállí-
tottságú szakemberre van szükség. A területet jól jellemzi a 
magas fokú automatizáltság. Jó választás lehet számodra, 
ha szereted, érdeklődsz a gépjárművek iránt, szívesen sze-
reled és javítod is őket. Remek továbbtanulási lehetősége-
ket is rejt, továbbá változatos munkafolyamatokat kínál. Ide 
tartoznak többek közt az autógyártó, járműfényező, karosz-
szérialakatos és ipari szerviztechnikus is. Úgy érzed, hogy 
ezek a kihívások neked szólnak? Akkor lépj be az automati-
zált gépek világába, a fejlődés magával ragad!
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SPORT
A sport ágazatot neked találták ki, ha szereted a sportokat 
és a mozgást! A képzésed során megismerkedhetsz min-
denféle sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjá-
val. Ennek a széleskörű tudásnak köszönhetően kiválóan 
alkalmas leszel helytállni a munkaerőpiacon, vagy adott az 
esélyed továbbtanulni a sporttudomány területén is. Lehe-
tőséged nyílik akár sportedző (a sportág megjelölésével) 
vagy fitness-wellness instruktor képzéseken megismer-
kedni a mozgással kapcsolatos dolgokkal.



20

SZÉPÉSZET
A szépségipar nem egy egyszerű szakma, de ha kellően 
kreatív vagy, rengeteg lehetőséget rejt magában. Igényes 
vagy a külső megjelenésedre és vonz a szépségipar? Ak-
kor adj egy esélyt a kozmetikusi, fodrász, kéz- és lábápoló 
szakmáknak! Leendő kozmetikusként jó hír a számodra, 
hogy a férfiak is egyre igényesebbek: egyrészt önszántuk-
ból, másrészt a hölgyek változó igényei miatt. 
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SZOCIÁLIS 
Láttál már gyermeket fázni és éhezni?

Láttál már idős embert magatehetetlenül otthon sírni?

Láttál már szenvedélybeteget, aki elveszített mindenkit 
maga mellől?

Láttál már hajléktalant, aki a saját mocskában fetrengett?

Láttál már anyát, aki mindent megtett, mégis veszített?

Láttál már fiatalt, aki hiába próbálkozott, nem fogadták el?

Láttál már gyermeket, fiatalt, időset? 

A legfontosabb, az EMBERT láttad, aki ugyanolyan, mint 
Te, vagy bárki más?

Az élet néha többet vesz el, mint amennyit ad, viszont egy 
valamivel biztosan gazdagabbá tesz, az pedig az érzékeny-
ség. Ha valamilyen formában mindig az motivál, hogy má-
sokon segíts és támogass, akkor ezen a pályán a helyed!
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TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
A képzés során elsajátíthatod a vállalkozások alapításá-
ra, működtetésére vonatkozó ismereteket és alkalmassá 
válsz közép- és nagyvállalatok vezetői mellett asszisztensi, 
szakreferensi feladatok elvégzésére. A közgazdaságtani, 
módszertani és üzleti ismeretek mellett társadalomtu-
dományi alapismereteket szerzel és természetesen a vá-
lasztott szakirányhoz tartozó tárgyakat és idegen nyelvet 
tanulsz majd. Megismerkedsz a turizmus rendszerével, 
piacával, szereplőivel, valamint a köztük lévő együttmű-
ködés lehetőségeivel. A marketinghez kapcsolódó isme-
retek megszerzése képessé tesz egy turisztikai vállalko-
zás működési környezetének és piacának felmérésére és 
ennek megfelelő szolgáltatások kialakítására, nyújtására, 
valamint piacra vitelére. Megismerkedhetsz a rendezvény-
szervezés és a szabadidő menedzsment alapjaival is.
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PÁRKÁNYI BÁLINT
2017-ben kezdtem tanulmányaimat az 
ESZI-ben. Környezetvédelmi szakirányt 
választottam, mert nemcsak a környezet 
védelmét találtam fontosnak, hanem a 
kémiai, biológiai és mindemellett matema-
tikai ismereteimet is elmélyíthettem. A fent 
említett tantárgyakon kívül szakmai tárgyak 

is hozzásegítettek tudásom kibővítésében. Az ötödév folya-
mán, 2022 februárjában és márciusában részt vehettem az 
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen Környezetvédelmi 
technikus szakirányban, ahol amellett, hogy sikeres techni-
kusi vizsgát tettem, az I. helyezést is sikerült elérnem.

PUSZTAI ABIGÉL
Pusztai Abigél vagyok. Tolna megyé-
ben egy kisebb faluban élek Pakstól nem 
messze. Tanulmányaimat 2017-ben köz-
gazdaság szakon kezdtem, majd 2021-
ben érettségiztem az Energetikai Tech-
nikum és Kollégiumban. Ugyanebben az 
iskolában végeztem el a technikus képzést 

2022-ben. Büszke vagyok, mert sok versenyen értem el 
jó helyezéseket, ezzel többletpontot és különböző díjakat 
kapva. Jelenleg készülök az egyetemre, szeptembertől az 
ELTE gazdasági karán kezdem meg tanulmányaimat pénz-
ügy-számvitel szakon.

PéldaképekPéldaképek

    a szakképzésben
    a szakképzésben
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PALKÓ KRISTÓF
Palkó Kristófnak hívnak, 19 éves vagyok és 
Aparhantról származom. Sportolásként a 
bonyhádi sportegyesületnél úsztam, majd 
Pakson amatőr szinten röplabdáztam. 
Hobbiként mindig is szerettem a tudomány 
és technológia érdekességeiről olvasni, il-
letve nagyon vonzottak az autók is. 

Az általános iskolát az Aparhanti Általános Iskolában 
végeztem, majd a középiskolai tanulmányaimat az Ener-
getikai Technikum és Kollégiumban kezdtem, ahol idén 
2022-ben tettem érettségi vizsgát. A közismereti tantár-
gyak mellett automatika és elektronika tantárgyakból 
emelt szinten vizsgáztam, így kitűnő érettségi eredmé-
nyekre tettem szert. Másik nagy büszkeségem a 2022. évi 
ÁSZÉV versenyen Automatika és elektronika ágazaton el-
ért országos 4. helyezésem.

A következő tanévet még az Energetikai Technikum és 
Kollégium falai között töltöm, ugyanis az érettségi vizs-
gát követően a technikusi vizsgát is szeretném teljesíteni, 
majd egyetemre menni.

LÓKI DÁNIEL
A nevem Lóki Dániel. Duna-földváron élek 
és 2022-ben végeztem Pakson az Energe-
tikai Technikum és Kollégiumban. Büszke 
vagyok rá, hogy mindent, ami tőlem telt 
elértem itt az elmúlt 5 évben. Ami nem 
a kitűnő év végi bizonyítványokat jelen-
ti, közel sem. Amire büszke vagyok az a 

megszerzett tudásom, amivel fejlődni tudok és az elért 
versenyeredmények, amikért hónapokat dolgoztam. Azt 
gondolom, hogy végig olyan dolgokkal foglalkoztam, ami 
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érdekelt, ezért aztán nem is egészen volt ez munka, mint 
inkább őszinte küldetéstudat. Értem el helyezést OSZTV és 
SZKTV versenyeken, országos és nemzetközi 3D tervező 
versenyeken és szereztem egy középfokú nyelvvizsgát is. 
A Műszaki Egyetemre 2021-ben felvételiztem (ahol a tech-
nikum miatt egy évet halasztottam). 444 ponttal vettek fel 
az akkor pontosan 444 pontos alsó bekerülési határral 
rendelkező mechatronikai mérnöki szakra. Ezért persze 
elég mázlistának is érzem magam. Harmadik nyár óta és 
jelenleg is egy kőfaragó műhelyben dolgozom. Néha szó-
rakozunk vele, hogy azért csinálom ezt, hogy még jobban 
akarjak mérnök lenni és irodában dolgozni. Napi 9 óra 
fizikai munka, de legalább megfizetik. Büszke vagyok rá, 
hogy az így összegyűjtött pénzemből tudtam autót venni 
magamnak, amit teljes egészében saját pénzből tartok 
fent. Szeptemberben egy év halasztás után végre elkez-
dem az egyetemet. Biztosan nehéz lesz, de nem is várok 
tőle mást, különben nem fejlődnénk egy dekát se.

JÁKOB GYÖRGY
Jákob György vagyok, az Energetikai Tech-
nikum és Kollégium tanulója Pakson.  
A 2022/2023-as tanévben fogok érettsé-
gizni, továbbá mellék-szakképesítési vizs-
gára is lesz lehetőségem. A mechatronikai 
technikusi szakmát már 3 éve tanulom, 
szinte kitűnő eredményekkel. Szeretem 

ezt a szakmát, érdekel és foglalkoztat az elméleti része 
is. Ajánlani tudom azoknak, akik a gépek, az elektronika, a 
robotika területe iránt érdeklődnek.
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ORSÓS BOGLÁRKA
Sziasztok, Orsós Boglárka vagyok. 2018-
ban végeztem a TMSZC Hunyadi Mátyás 
Vendéglátó és Turisztikai Technikum és 
Szakképző Iskolában, vagy ahogy többen 
ismeritek, a VIP-ben. Vendéglátásszerve-
ző-vendéglős képzésben vettem részt. Ez 
egy érettségire épülő 4+1 éves képzés volt 

akkor. A szakács és a pincér szakma mellett egy közép-
vezetői szektorban is felhasználható tudásra tettem szert. 
Az iskolai évekre mindig örömmel tekintek vissza. Termé-
szetesen minden utólag szépül meg, hiszen egy érettségi-
re, vagy egy szakmai vizsgára készülni a legtöbbször elég 
stresszes. Az utolsó vizsgán nagyon nagy előnyre tettem 
szert, hiszen korábban jelentkeztem a SZKTV-re (szakma 
kiváló tanulója verseny), ahol nem jutottam tovább, de az 
elért pontszámom lehetővé tette, hogy az írásbeli vizsga 
alól mentességet élvezzek. Ez egy olyan dolog volt, amire 
nagyon büszke vagyok a mai napig.

POÓR SZABOLCS
Poór Szabolcs vagyok, 22 éves. Sza-
kácsként kezdtem tanulni és érettségi-
vel végeztem a TMSZC Hunyadi Mátyás 
Vendéglátó és Turisztikai Technikum és 
Szakképző Iskolában 2022. májusában. 
Kiváló tanáraimnak köszönhetően több 
versenyen is részt tudtam venni, ami nem 

feltétlen volt szakmai. Az OSZKTV humán országos döntő-
jében 11. helyezést értem el. Az iskola életében is szerepet 
vállaltam, ugyanis a Diákönkormányzat Elnöke voltam 2 
tanéven keresztül. Az előbb említett verseny mellett talán 
erre vagyok a legbüszkébb. A szakács szakma egy roppant 
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önzetlen szakma, mert amit szívvel-lélekkel elkészítünk, 
azzal másnak hatalmas örömet tudunk okozni és persze 
magunknak is ezáltal.  

BERKES HILDA
Berkes Hilda vagyok, 12.A osztályos tanu-
ló, a TMSZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és 
Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola 
diákja, vendéglátó üzletvezetői szakon. Egy-
aránt pincér és szakács szakot is tanulok, 
emellett készülök az érettségi vizsgára.  
A legbüszkébb arra vagyok, hogy részt ve-

hettem a 2021-ben megtartott „LE DONNE NELL’ARTE DEL 
FLAMBE’” azaz „Nők a flambírozás művészetében” címmel 
meghirdetett versenyen, amit az olaszországi Gradoban tar-
tottak meg. A versenyen kis csapatom a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség jóvoltából különdíjban részesült, 
ami egy három napos pihenést jelentett a Hotel Fenyvesben.

HARKÁNYI KATA
Harkányi Kata vagyok, 17 éves. Dombóvá-
ron az MMSZ Esterházy Miklós Technikum, 
Szakképző Iskolában tanultam cukrász 
szakon. 2022-ben levizsgáztam, így már 
hivatalosan is cukrász vagyok. 

Jelenleg adminisztrátorként dolgozom 
a családi vállalkozásunkban, mellette ba-

rátoknak és a családnak készítek süteményeket, tortákat.
A 3 év alatt sok mindent elértem, ugyanis tanulmánya-

im alatt kitűnő tanuló voltam. A Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen (SZKTV) is indulhattam, ami egész jól sikerült, 
így nem kellett írásbeli vizsgát tennem év végén.
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Mellette jelentkeztem a Baranya Megyei Rendőr főka-
pitányság „Zsaru szelet” versenyére, ahol egy kézműves 
bonbonnal különdíjas lettem.

A 3 év alatt nagyon sokat fejlődtem, ezt köszönhetem 
a tanáraimnak, illetve a gyakorlati oktatóimnak. A balla-
gáson az a megtiszteltetés ért, hogy a híres Nívó díjat én 
vehettem át, amire nagyon büszke vagyok.

Jelenleg azon vagyok, hogy folyamatosan képezzem 
magam és minél ügyesebb, szebb munkákat adhassak ki 
a kezeim közül. Szeptembertől pedig újra visszaülök az is-
kolapadba, mivel szeretnék érettségi vizsgát is tenni.

JÁKOB KRISTÓF
Az iskolában töltött 4 év a honvéd kadét 
szakon nagyon jó választásnak bizonyult 
számomra, hiszen minden elvárásomnak 
megfelelt. Kadétként eljuthattam olyan 
helyekre a kirándulások és versenyek ál-
tal, ahova más civil ember nem mehet, 
ilyenek például a katonai laktanyák, bázi-

sok. Utaztam sok katonai harci és szállító járművel. Tanul-
mányi eredményem kimagasló, nagyrészt osztályelső volt, 
ezért minden évben elnyertem a Béri Balogh Ádám közép-
iskolai ösztöndíjat. Részt vettem Airsoft szituációs lövész 
versenyeken, ahol egyénileg és csapat szinten is a dobogó 
összes fokára felállhattam. A Szászváron megrendezésre 
kerülő lövésztáborban kimagasló eredményeim voltak a 
pontlövészetek során, ennek köszönhetően tagja lehettem 
a Szászvári Lövész Egyletnek, ahol sportlövőként gyako-
rolhattam, majd versenyen is indultam. Az első sportlövő 
versenyen 3. helyezést értem el. Haditorna és járőr ver-
senyeken is képviselte az iskolát csapatunk évről évre. A 
legnagyobb megtiszteltetés számomra az volt, hogy részt 
vehettem Magyarország legjobb csapatával a Balatonaka-
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rattyán megrendezésre kerülő Nemzetközi Kadét Kupán, 
ahol 2. helyezést értünk el. A sok kitartó munka, tanulás 
és versenyeken való részvételért különdíjat vehettem át a 
Magyar Honvédség parancsnokától.

JAKAB GÁBOR JÁNOS
Jakab Gábor Jánosnak hívnak. Tamásiban 
lakom, Szekszárdon a Tolna Megyei SZC 
Ady Endre Technikum és Kollégium Villa-
mosipar és Elektronika ágazaton végez-
tem Erősáramú Elektrotechnikusként. 

2022. május 25-én kézbe kaptam szak-
mai bizonyítványom kiváló eredménnyel. 

Hobby szinten nemcsak az erősítők készítését és javí-
tását tanultam meg, hanem a hangosítás rejtelmeibe is 
betekintést nyerhettem. Ennek köszönhetően volt osztály-
főnököm ajánlásával az iskolai rendezvények, ünnepélyek 
hangosítását végeztem.

Mint fiatal pályakezdőnek, abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy iskolám felkért arra, hogy szakmai ok-
tatóként maradjak az intézményben tanítani. Szeretnék a 
szakmában fejlődni, ennek érdekében szívesen részt ve-
szek tanfolyamokon, továbbképzéseken. Későbbi terveim 
között szerepel a mérnöki diploma megszerzése.

VASKÓ KAMILLA
A nevem Vaskó Kamilla. 2017. szeptem-
berében kezdtem a középiskolát a Tol-
na Megyei SZC Ady Endre Technikum és 
Kollégium rendészeti ágazatán. 2021-ben 
érettségiztem és szereztem közszolgálati 
ügykezelő szakmát. 
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Az érettségit követő 1 évben megszereztem a közigaz-
gatási ügyintéző szakképesítést. Szerettem ezeket az éve-
ket, szinte mindig jó hangulatban teltek az iskolai hétköz-
napok, ezért szeretnék más szakmát is tanulni, a jövőben 
kéz- és lábápolónak.

Terveim között szerepel felvételt nyerni a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetemre, kertészettudományi karra.  
Középiskolai éveim alatt végig sportoltam, judoztam a Ge-
menc Judo Klubnál, indultam kétszer Diákolimpián. Elő-
ször 2018-ban, ahol 3. helyezést értem el, majd 2022-ben, 
a dobogó legfelső fokára állhattam.

Indultam Magyar Bajnokságon, ahol kétszer 3. helye-
zést értem el, majd 2021-ben 1. helyen végeztem a súly-
csoportomban. Hobbim a judo, szeretek rajzolni és olvas-
ni, valamint szeretem a növényeket.
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