
Hivatalos üzenet 

Oktatás, Szakképzés, Kultúra 

A Tárnoky Fodrásziskola és a Gellei Hajvilág Kft 2017. szeptember 24-én 

Tárnoky emlékverseny keretében fodrász versenyt szervez a Budai Zeneház 

épületében. 

A hagyományteremtő szándékkal létrejövő rendezvény célja, hogy elősegítse 

annak tudatosítását, hogy a fiatalok munkaerő-piaci szerepe 

megkerülhetetlenül fontos. Felhívja a figyelmet az innováció, a kreativitás és a 

mobilitás, emellett pedig az oktatás, a szakképzés, és a kultúra terjedésének 

szükségszerűségére. 

Fontos üzenete továbbá az élethosszig tartó tanulás filozófiájának átadása, 

vagyis annak tudatosítása, hogy felnőttként, akár más szakképesítés vagy 

diploma mellett vagy után is van lehetőség arra, hogy bárki szakmát tanuljon. 

Mi, a divatszakmák képviselői, ezen a rendezvényen az alábbiakkal 

csatlakoznánk a fenti célok megvalósításához:  

1. Nyitnánk azok felé, akiknek nincs kézműves szakmájuk. 

2.  A média és a különböző csereprogramok segítségével ösztönöznénk 

a fiatalokat már kisgyermek kortól a szakmák megismerésére és 

szeretetére. 

3. A rendezvénnyel egy olyan tradicionális jellegű nemzetközi tudásbázis-

átadás központot szeretnénk létrehozni, amellyel hozzájárulnánk a 

minőségi oktatás és a magasabb szintű szakmai képzés 

fejlesztéséhez. 

4. Szeretnénk megvalósítani, hogy a résztvevő országok és a határon túli 

magyarság minél egyszerűbben tudjanak hozzájárulni a jó gyakorlatok 

cseréjéhez, az információcseréhez és a tapasztalatátadáshoz a közös 

területeket érintő kérdésekben. 

5. Ezekkel a rendezvényekkel szeretnénk növelni a környezet igényét, 

befogadókészségét a kézműves szakmák iránt. Valamint igyekszünk 

ráirányítani a figyelmet az oktatás és képzés munkaerőpiaci 

összefüggéseire. 

6. Szeretnénk, ha több szakma is csatlakozna az általunk kidolgozott 

program szerinti szakmai fejlesztéshez. Ez a program ösztönözni 

szeretné a fiatalok nem csak itthoni, hanem a határokon átnyúló 

tanulmányi célú mobilitását és a mobilitáshoz kapcsolódó 

szolgáltatások minőségének javítását. 

Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem 

előtt: 



– Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság 

kialakítása.  

– Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, 

környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság.  

– Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és 

területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése. 

 

A rendezvény fő támogatói: abc-ben 

 


