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Ahhoz, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű faanyagunk legyen,
időben el kell ültetnünk a facsemetéket, és gondoznunk is kell őket. Ahhoz, hogy jó minőségű és megfelelő mennyiségű asztalosunk és faipari
szakemberünk legyen, időben pályára kell állítanunk a fiatalokat, és képeznünk is kell őket.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
a EuroSkills, a WorldSkills megrendezésével, az ehhez szükséges erőforrásokkal már korábban az ügy mellett
állt. Árkossy Tamás, az Árkossy Bútor
Kft. ügyvezetője, Wilheim Gábor, a
Kanizsa Trend Kft. ügyvezető igazgatója
és Pintér-Péntek Imre, az X-Meditor Kft.
ügyvezetője pedig 0,5–0,5 millió forintos
Arany fokozatú indító hozzájárulással
csatlakozik a Facsemete programhoz. Ez
azt jelenti, hogy a szükséges 15 milliós
háttérből 1,5 millió már meg van ahhoz,
hogy a 2015-ös egyedülálló szakmai
siker után újabb nemzetközi sikerek felé
indulhasson el a magyar asztalosszakma.
Az összefogás kezdeményezői természetesen várják azoknak a vállalkozásoknak
a csatlakozását, akik fontosnak tartják,
hogy erősödjön a szakmai utánpótlás,
hogy legyenek példaképek a magyar
faiparban azon fiatalok számára, akik
egy jó, hosszú távon is biztos megélhetést,
szakmai kihívásokat rejtő szakmában
képzelik el jövőjüket.

VILÁGBAJNOK ASZTALOS
TANULÓ – BEISKOLÁZÁSI
GONDOK
„Kiemelkedő éve volt 2015 a magyar
szakoktatásnak. László Attila bútorasztalos szakmában megszerezte hazánk első
aranyérmét a WorldSkills világversenyen.
Ő lett a világ legjobbja! Magyar szakmunkástanuló eddig egyetlen más
szakmában nem nyert világversenyen.” –
számolt be a valóban egyedülálló sikerről
tavaly a Magyar Asztalos. De az a siker,
amit László Attila elért, az összes magyar
médiában megjelent.
Ugyanakkor az Eduline kicsivel korábban
hozta nyilvánosságra a 2015/2016-os
tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti
döntést, amely a szakképző iskolákban,
illetve a szakközépiskolákban oktatható
szakmákat, illetve a hiányszakmák
listáját tartalmazza. Ez utóbbin szerepel
az asztalosszakma is.
Ellentmondás feszül a két hír között.
Míg a világ legjobb asztalos tanulója egy

magyar fiú lett, addig a szükségesnél
kevesebben jelentkeznek fiatalok e
szakma elsajátítására. Pedig a magyar
cégek jövőbeli sikere azon múlik, hogy
tudnak-e elég, és jól képzett szakembert
alkalmazni.
Ezt felismerve kezdeményezte az
XMEDITOR azt a szakmai és vállalkozói
összefogást, amely egyrészt segítheti a
WorldSkills- és EuroSkills-versenyekre
felkészülő fiatalokat, elsősorban a
versenyek megrendezésével, illetve a
szükséges világszínvonalú szerszámok
(kb. 15 M Ft) költségeinek biztosításával.
Másrészt viszont lendületet adhat a
faipari szakmákban, az asztalosoknál
a szakmai utánpótlás erősödésében,
valamint a szakma megtartó erejében!

VONZÓ PÉLDAKÉPEK –
MINDENKINEK ÉRDEKE

„Elemi érdeke a vállalatoknak, vállalkozásoknak, hogy vonzóvá tegyék az
asztalos-, fa- és bútoripari szakmákat
a pályaválasztó fiatalok és családjuk
számára.” – mondja az összefogás
gondolatát támogató, komoly anyagi
hozzájárulást is vállaló Árkossy Tamás,
az Árkossy Bútor Kft. ügyvezetője,
és az Országos Asztalos- és Faipari
Szövetség elnöke. Majd hozzáteszi: –
„A szakképzés is nagy változásokon
megy keresztül, és ezen iskoláknak is
fontos, hogy minél több 14 éves válassza
őket továbbtanulásukhoz. Ugyanezen
szempontból érdekelt az asztalos- és
Árkossy Tamás, az Árkossy Bútor Kft. ügyvezetője, Wilheim Gábor, a Kanizsa Trend
faipari életpálya vonzóvá tételében a
Kft. ügyvezető igazgatója és Pintér-Péntek Imre, az X-Meditor Kft. ügyvezetője pedig
0,5–0,5 millió forintos Arany fokozatú hozzájárulással csatlakozik az idei programhoz. felsőoktatás is.”
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A legjobb reklám maga a termék, s mivel
László Attila világbajnok bútorasztalos
tanuló a magyar szakoktatás „terméke”,
szinte természetes, hogy ő és a WorldSkillsversenyeken a jövőben részt vevő fiatalok
legyenek a példaképei a magyar asztalosés faipari életpálya modellnek. Ugyancsak
a szakmai példaképek közé tartoznak azok
a hazai vállalkozások, vállalkozók, amelyek
és akik sikeresek ezekben a szakmákban.
Hiszen az erkölcsi elismerés mellé ők adják
a biztos jövőt megalapozó egzisztenciát.
Az épület- és bútorasztalosok a második
legkeresettebbek – a fehérgalléros informatikai pálya után – a munkaerőpiacon
a villanyszerelők után!

ÖSSZEFOG A KAMARA
ÉS A SZAKMA, LEHET
TÁMOGATÓNAK
JELENTKEZNI!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
– mint a EuroSkills- és a WorldSkillsversenyek hazai gazdája – nagy erőfeszítéseket tesz és erőforrásokat fordít e versenyek
megrendezésére, a tanulók felkészítésére.
A kamara és a két szakmai szervezet – az
Országos Asztalos- és Faipari, valamint

Az Árkossy Bútor Kft.

A Kanizsa Trend Kft.
A Kanizsa Trend Kft. Magyarország vezető bútorgyára. A nemes anyagú,
izgalmas formájú bútorok gyártójaként 30 országban ismerik és elismerik a
Kanizsa Trend nevet. A cég a világ számos részén működő Steinhoff Cégcsoport
dinamikusan fejlődő tagja. A bútorokat Nagykanizsán gyártják, amely város
évtizedes bútorgyártási hagyományokkal büszkélkedhet. A cég elkötelezte
magát a magas szintű minőség mellett: mind termékei, mind vállalatirányításuk
a lehető legmagasabb minőséget képviseli. Az 1949-től kereken negyven éven
át működő Kanizsa Bútorgyár kis manufaktúrából közép-európai mértékkel
mérve jelentős ipari központtá nőtte ki magát. A '90-es évek fordulatával a
Kanizsa Bútorgyár megszűnésével párhuzamosan, annak helyén létrejött a
Kanizsa Trend Kft., a német alapítású Steinhoff Trend Design vegyesvállalata.

az ezzel összefüggő széles körű országos
pályaorientációs munka.

KI MIT VÁLLAL? KI MIT
KAPHAT? MEGOSZTOTT
TERHEK – KÖZÖS
EREDMÉNYEK

„A versenyek megrendezésének minden
anyagi terhét magára vállalta a kamara.
Ugyanakkor a felkészülés ideje alatt a
fiataloknak szükségük van megfelelő
műhelyekre, gépekre, szerszámokra,

Az Árkossy Bútor Kft. 1992-ben alakult, tulajdonosai Árkossy Tamás faipari
mérnök és felesége, Árkossy Emese közgazdász. Vállalkozásuk alapításától
kezdve dinamikusan fejlődött, ennek eredményeképpen jött létre Herenden
2004-ben új telephelyük korszerű üzemegységgel, irodákkal, tárgyalókkal
és bemutató teremmel. Székhelyük a 8. számú főút mellett helyezkedik el,
frekventált és forgalmas helyen. A cég alaptevékenysége kezdetektől fogva a
bútorgyártás, ezen belül is elsősorban az egyedi és design bútorok tervezése
és kivitelezése. Ma már 74 fővel üzemelnek, de a manufakturális jelleg
megmaradt. A tervezés színvonalát fokozatosan emeli felsőfokú végzettségű
mérnökeik munkája. Rendszeres kiállítói a magyar bútoripari kiállításoknak.
A cég tagja a Magyar Asztalos- és Faipari Szövetségnek, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarának.
a Magyar Bútor- és Faipari Szövetség –
partnerül hívja mindazokat a magyar
vállalkozásokat, amelyek felismerik a
szakmai utánpótlás fontosságát, hogy
vegyenek részt e világversenyek vonzerejének népszerűsítésével megszervezendő
pályaorientációs munkában. E három
szervezet együtt alakította ki azt a két
fő irányt, amelyek felé elindulnak. Az
egyik a szakmai versenyek rendszerének
hagyományőrző megreformálása, a másik
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felszerelésekre. Ez utóbbiak is tízmilliós nagyságrendű kiadást jelentenek évente, hiszen a tanulóknak a
világversenyekre a legjobb berendezésekkel kell felkészülniük. Ezek beszerzéséhez
járulhatnak hozzá anyagi támogatásukkal a szponzorok, megerősítve ezzel
elkötelezettségüket a program iránt.”
– említi meg az összefogás alapító gondolatát elsőre segítő és támogató Wilheim
Gábor, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezető

igazgatója és a Magyar Bútor- és Faipari
Szövetség elnöke.
A támogatásért cserébe a szponzorok
nemcsak a szokásos reklámmegjelenéseket kapják, hanem a kamara országos
akcióiban kiemelt példaként őket
mutatják be majd a pályaorientációs
látogatásokon a tanulóknak, ők szerepelnek majd a kamarai rendezvényeken,
médiában, ők lehetnek a szakmai példaképei a pályát választó fiataloknak és
családjaiknak.

ORSZÁGOS FIGYELEM
A VÁLLALKOZÁSOKRA
– ERŐSÖDŐ
NEMZETGAZDASÁG

„A tervek szerint a kamara országszerte
működő 23 pályaorientációs tanácsadója
és ugyancsak 23 szakképzési vezetője
a pályairányítás fókuszába helyezi az
asztalos- és faipari szakmákat és ezek
sikeres vállalkozásait. Az XMEDITOR
szakkommunikációs cég szaklapjában,
a Magyar Asztalosban, szakportáljain,
versenyein és a Ligno Novum kiállításán
ugyancsak e vállalkozások kapják majd
a legnagyobb figyelmet.
Így fonódik össze és épül egymásra a világbajnokságot jelentő WorldSkills-verseny
és a szakmai utánpótlás mennyiségét
és minőségét növelő pályaorientációs
munka.” – mondja el a programról PintérPéntek Imre, aki egyrészről a Magyar
Asztalost kiadó X-Meditor Kft. ügyvezetője,
félmillió forint adományozója, másfelől
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
részéről a program koordinálásával
hivatalosan megbízott képviselő. Az
ügyvezető víziója szerint: „A kamarai,
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szakmai és vállalkozói összefogásnak,
amely nyilván az oktatást, a felkészítést, a
tanárokat is segíti, az lehet az eredménye,
hogy újabb László Attilák tűnhetnek fel az
asztalos- és faipari szakmát választó
mind több és több fiatal között. Ők
nemcsak a világversenyeken, hanem
a hazai vállalkozások jól képzet t
munkatársaiként is erősítik majd nemcsak
a szakma presztízsét, hanem a hazai ipart,
s rajta keresztül a nemzetgazdaságot is.

Legyen az Ön vállalkozása is részese
a Facsemete programnak!
A vállalkozások az Arany mellett Ezüst és Bronz fokozatú támogatóként
vehetnek részt az országos pályairányítási és tehetséggondozó
programban, 500 000, 250 000 és 100 000 forint összeggel.

A támogatási összegekért természetesen egy pontosan megfogalmazott, szerződés szerinti cégmegjelenést kapnak. Többek
között lapunkban, honlapunkon, a faipar.hu-n is bemutatjuk őket.
Amint csatlakoznak, rögtön kis cégleírást közlünk róluk a nagy
portré-interjúkat megelőzően. Akik támogatnak, akik a programban reklámoznak, azok jogosan érezhetik majd magukat a magyar
asztalos- és faipari szakma jövendőbeli sikereiben részesülőnek.

Az elvi felajánlások összegyűjtése után összehívjuk a segítőket,
megtárgyaljuk, hogy az általuk biztosított összegek milyen jogcímen
legyenek befizetve, kialakítjuk az összes felajánló számára legmegfelelőbb kommunikációs stratégiát, megválasztjuk a felügyelő
bizottságot, amely a pénzfelhasználás törvényessége felett őrködik.
A döntések csakis közös konszenzus után születnek meg.
László Attila bútorasztalos (felkészítők: Fekete Zoltán, Babanecz Csaba)
szakmában megszerezte hazánk első
aranyérmét a WorldSkills világversenyen. Az ő eredménye az, ami elindította az összefogás gondolatát a szakma
utánpótlása érdekében.

AKI MEGTEHETI, ANNAK MOST KELL SEGÍTENI A SZAKMÁT!
HOGY NE CSAK JELENE LEGYEN A SZAKMÁNAK,
HANEM JÖVŐJE IS!

Bővebb információ:
Winkler Ákos
winkler.akos@xmeditor.hu
+36-30/428-9304

Dorimpex Kft. – Asztalos fatelep
2315 Szigethalom, Fiumei út 213. (Fekete u. 5 sarok)
I Tel.: 06-030/277-8000, 06-30/392-3533 I E-mail: sandor@dorimpex.hu
Dorimpex Kft. – Faáruház
3000 Hatvan külterület 0231/32. Megközelíthető: Csányi út, 32-es főút körforgalom
I Tel.: 06-30/542-0680, 06-30/382-3597 I Tel./Fax: 06-37/342-450 I E-mail:dorimpex@dorimpex.hu

ÚJ!

Műszárított, asztalos minőségű,
szélezett lucfenyő fűrészáru
25,50 mm x 150,175,200 mm x 4,5,6 fm
65 990 Ft+áfa/m

ÚJ!

3

Táblásított lucfenyő 
2500 x 1000 x 18,27,40 mm
minőségek: AA HT radiál, AA HT flóder, BB TM, BB HT
2
2370 Ft+áfa/m -től

ÚJ!

Rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyő
gerenda kültérre 6 méteres hosszúságban
100x100 mm, 120x120 mm, 140x140 mm, 80x140 mm
139 900 Ft+áfa/m

3

A fenti árak rakat tétel vásárlása esetén érvényesek!

Továbbá táblásított borovi fenyő lapok nagy választékban!
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