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Bunkón jött, de beengedte, a
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Anglia: Premier League-
csapatot venne Mayweather,
hozná CR-t is
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fogyj 3 nap alatt 1,5 kilót!
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Brigitte Bardot sem akar több
iszlamistát látni

A 25 éves Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
(DUIHK) 2013-ban díjat alapított azzal a céllal, hogy a
versenyen való részvétel, valamint a benyújtott pályázatok
népszerűsítése révén emelje a gyakorlatorientált, korszerű
ismereteket nyújtó szakképzés megbecsülését és szakmai
színvonalát hazánkban.

E Z T  N E  H A G Y J A  K I !

A Soros-szervezetek vizsgálatát követeli a Fidesz

A Szakképzési Díjat évente adják át három kategóriában. Jelentkezhet vállalat, vállalkozás,

szakiskola, illetve bármelyik kereskedelmi és iparkamara vagy egyéb szervezet. Az elismerés

szakmai támogatója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Német Ipari és

Kereskedelmi Kamarák szövetsége. Hét független szakképzési szakemberből álló zsűri

választja ki a díjazottakat. Idén összesen 39 pályázat érkezett; innováció kategóriában 11,

motiváció kategóriában 16, kooperáció kategóriában 12 – utóbbiak között a Veszprém

megyéből benyújtott két pályázat.

Ünnepélyes keretek között Budapesten zajlott a versenyt értékelő rendezvény, melynek

keretében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a Szakkép-zési Díj fővédnöke, Dale A.

Martin, a DUIHK elnöke, valamint Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

szakképzésért felelős alelnöke adta át a díjakat. A beszédekben elhangzott, hogy a projektek

és kezdeményezések nyilvánossága nemcsak a gyakorlatorientált hazai szakképzést segíti,

de ösztönzi a cégeket is, hogy vegyenek részt a fiatalok oktatásában. Példa a német duális

szakképzés, melynek alapján a hazai cél 2022-re negyven százalékkal növelni a vállalati

képzőhelyek számát. Hogy milyen szakemberekre számíthat a magyar ipar és a lakosság, az

egyaránt múlik a diákokon, a szakképző intézményeken, a vállalati továbbképzéseken és a

felsőoktatáson. Elhangzott még, hogy tartalékként lehet számítani a hölgyekre, akiket

érdemes a műszaki pályák felé orientálni.

 

Nagy érdeklődés kísérte az eredményhirdetést, melynek során kiderült, hogy az innováció

kategóriát a Penta Unió Zrt. nyerte. Munkájuk címe: Könyvelő kAPPtár tanuló

mobilapplikáció a szakképzésben. A kooperáció kategória nyertes pályázatának címe: A

robotika iránti érdeklődés felkeltése – A robotok már tényleg a spájzban vannak. Készítette

a MuzixGroup Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Motiváció kategóriában első helyet ért el a

Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma a Challenging Learning című pályamunkával.

Ugyancsak a motiváció kategóriában lett második a Veszprémi SzC Szakgimnáziuma.

Munkájuk címe: Osztályfőnöki fórum a szakképzés sikeresebb beiskolázásáért. A remek

szereplésért járó oklevelet a zsűri nevében Pölöskei Gáborné, a szakképzésért és

felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár adta át Irányi Lászlónak, az iskola

igazgatójának.

SZÓLJ HOZZÁ!

A remek szereplésért járó oklevelet a zsűri nevében Pölöskei Gáborné, a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős helyettes államtitkár adta át Irányi László iskolaigazgatónak (jobbról) Fotó: Német-Magyar
Tudásközpont Kft.
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Az eredményes beiskolázástól aAz eredményes beiskolázástól a
robotikáig – Iparis siker az országosrobotikáig – Iparis siker az országos
versengésbenversengésben
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EZEK IS ÉRDEKELHETNEK

KOMMENTEK

VESZPRÉM VÁRPALOTA PÁPA AJKA BALATON KÉK HÍREK VESZPRÉMI KÉZILABDA TOP 100 ÁLLÁS ÁLLÁSBÖRZE VÁLASZTÁS 2018

L E G O L V A S O T T A B B

GYÁSZ

Kettétört az életem! –
Nyilatkozott Márta, a halálos
motoros baleset sérültje

Egy kilométeren belül két baleset
is történt Királyszentistvánnál

Mentőhelikopter szállt le a
balatonalmádi strandon

Többszörös a túljelentkezés a
szolgálatnál – A helyére három
évet várt a bajtársa

Vad Balaton – Elképesztő
dokumentumfilm készült a
magyar tengerről

KREBSZ MÁTÉ KEZDŐKÉNT A PÁLYÁN Horváth GáborHorváth Gábor

A szünetben még vezettek aA szünetben még vezettek a
magyarokmagyarok

ÚJ MODELLEK IS JÖHETNEK / 23 PERCE

A cég 5,3 milliárd forint értékű kutatás-

fejlesztési programot hajt végre.

5 milliárdos
fejlesztést hajt
végre a Magyar

Suzuki

TÖBB MINT KILENC MILLIÁRD FORINT / 
52 PERCE

Hamarosan kezdődik a Petőfi
Színház rekonstrukciója –

Mutatjuk a terveket!

Balla Emőke

NAGYSZABÁSÚ MŰSOR KÉSZÜL / 1 ÓRÁJA

„Hazaviszik” a Csíksomlyói
passiót

CSERÉPFEDÉSES PARASZTHÁZ / 2 ÓRÁJA

Falomlás Nemeskeresztúron -
Sümegi tűzoltók vonultak a
helyszínre

katasztrofavedelem.hu

NÉPI KULTÚRA / 2 ÓRÁJA

Idén is folytatódik a Csoóri
Sándor-program

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS / 2 ÓRÁJA

Várja a varázslótanoncokat a
Vajdahunyadvár

FÜGGŐ JÁTSZMA / 2 ÓRÁJA

Így mentik Eplényben a
felvonón rekedt síelőket –
exkluzív videó!

Sövényházi János

"Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek,

Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok."

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy 
PINTÉR ISTVÁNNÉ 

szül. Szombathelyi Ilona 
92 éves korában 

csendesen megpihent. Temetés
2018. március

23-án, pénteken 14.30-kor
kezdődő gyászmisével lesz a

tapolcai régi temetőben. 
Gyászoló család
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