A szakmák nagykövete – Gulyás Zsolt

Gulyás Zsolt 1987-ben végzett iskolánkban épületasztalosként. Ezt követően külföldi
karrierrel próbálkozott, hogy jobban megismerhesse a szakma alapjait, majd hazatért és itthon
kezdett el dolgozni, egyedi faipari munkákat vállalva. 1996-tól egyéni vállalkozóként folytatta
szakmai karrierjét. Vállalkozása egyre jobban bővült, míg végül Kft-vé nőtte ki magát.
Nagy változás akkor következett be pályafutása során, amikor szerződést kötött volt
iskolájával, azaz velünk, és foglalkozhatott élete első tanulójával. Megfogadta, hogy olyan
tudást fog átadni tanítványainak, amilyet egykor ő kapott. Erőfeszítéseit a szakma értékelte, és
2007-ben elnyerte a Kereskedelmi és Iparkamara kiváló gyakorlati képzőhely minősítését. A
fejlődésben nem állt le, 2010-re egy korszerűen felszerelt tanműhelyt hozott létre. Mára elérte,
hogy a nála végzett tanulók komoly szakmai tudást szereznek és öregbítik cége hírnevét.
Az önképzést sem hanyagolta el, 2016-ban mestervizsgát tett épület- és bútorasztalosként.
Távlati terve és eltökélt szándéka, hogy tanműhelye a megye egyik legjobb, szakmailag is
elismert gyakorlati képzőhelye legyen. 2013-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében az év
vállalkozója címet nyerte el.
Híres mondása, egyben hitvallása a következő: „arról az óráról hiányoztam, amikor azt
tanították, hogy nincs, nem akarom, nem tudom.”

Jánvári Zsolt

Jánvári Zsolt Kisvárdán született, és fiatal korától érdekelték
az autók. Mivel a családban már több autószerelő is volt, úgy
gondolta, hogy ő autóvillamossági szerelő lesz. Nyíregyházán,
a Wesselényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tanulója
volt, itt végzett 1998-ban. A szakma kitanulása után Budapestre került, ahol leérettségizett.
Először a Szalai Dakar Team csapatánál volt szerelő, majd innen átigazolt a Fazekas
Motorsporthoz, ahol két szép évet töltött el. Az álma azonban nem ez volt. Célul tűzte ki maga
elé, hogy bekerüljön a Formula-1 valamelyik csapatába. Szeretett volna a nagyoknál dolgozni.
Ennek érdekében Angliába költözött, a motorsport hazájába. Itt megjárta a ranglétra fokait:
először egy garázsban javított autókat, majd a Millbrook Group-nál kapott munkát, ahol
prototípus autókat és katonai járműveket teszteltek. Közben folyamatosan a versenysporton járt
minden gondolata. Több céghez is elküldte önéletrajzát, és végül eljutott a Red Bull-hoz egy
állásinterjúra. Ekkor még nem volt elég tapasztalata, így egy kisebb csapathoz a Track-Grouphoz került, ahol közel 50 autó felügyeletét bízták rá.
Természetesen a Formula-1-ről továbbra sem mondott le. Újra állásinterjúra jelentkezett, de
most már a Williams csapathoz. Sajnálatos módon ekkor még nem került be a csapatba. Viszont
új lehetőségként a Hyundai rali-világbajnok csapathoz került, ahol nyolc hónapig dolgozott,
tovább fejlesztve tudását és tapasztalatát.
Innen már szinte egyenes út vezetett a McLaren GT csapatához, ahol megbízták az elektromos
részleg vezetésével, melynek egyedüli tagjaként saját maga főnöke volt. Nevéhez köthető a
McLaren P1 GTR kormányának és vezetékkötegének kialakítása.
2016 márciusától már beteljesült álomként a Williams Martini Racing csapat tagja. Része a
száguldó cirkusznak, amely az autósport csúcsát jelenti.
Szerencsésnek mondhatja magát, mert mindig jókor volt jó helyen. Az ő példája is mutatja a
fiataloknak, hogy az álmot valósággá lehet váltani.

A szakmák nagykövete - Lukovics György

Iskolánk diákjaként 1987-ben szakmunkás bizonyítványt szerzett. Az Ifjú Szakmunkások
országos versenyén Miskolcon 3., majd Salgótarjánban 2. helyezést ért el.
1990-ben indította el saját vállalkozását, és 1994-től mesterként dolgozik.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara Fodrász tagozata elnöke, a
Magyar Országos Szakmai Ipartestület elnökségi tagja, továbbá tagja szakmai szervezeteknek,
mint például a Londa Professional, és alapító tag a Nyíregyházi Divatszövetségben. 2003-ban
részt vesz az Országos Fodrász-Kozmetikus-Műkörmös verseny elindításában, amely azóta is
sikeres és nemzetközivé nőtte ki magát.
Guinness rekord is fűződik nevéhez, a leggyorsabb és legtöbb gépi hajvágás rekordja: 60 fej 54
perc alatt.
Több évtizedes szakmai tapasztalatát, oktatói, vizsgáztatói munkáját illetve, színpadi fellépését
többször elismerték már díjak formájában. Ilyen volt 1997-ben az Iposz Ezüstkoszorús cím,
2004-ben Iposz Aranykoszorús cím, 2009-ben Az év Kézműves vállalkozása cím odaítélése.
2011-ben kiemelkedően eredményes és példaértékű tevékenysége elismeréséül a Magyar
Kézművességért díj Ezüst fokozatát nyerte el, majd 2016-ban Iposz Ezüstgyűrű díjat vehetett
át.
2017 Elnöki Aranyéremmel ismerte el tevékenységét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
De ami a legfontosabb számára: a vendégek elégedettsége, ezáltal munkája elismerése.

Rabócsi Renáta
Szerencsésnek vallja magát, mert azt csinálhatja, amiről
mindig is álmodott. Nőiruha–készítő a szakmája, és ez lett a
hivatása, sőt a szenvedélye, a hobbija is. A nyíregyházi
Wesselényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium tanulója volt, a szakma kiváló tanulójaként végzett
2003-ban. 2016-ban mesterlevelet szerzett.
Az iskola befejezése után Budapestre költözött. Semmiképp
nem akart eltávolodni a hivatásától, de szakmáján belül is
különleges munkára vágyott. Öröme határtalan volt, amikor a Náray Company alkalmazottja
lett. Olyan tervező mellett dolgozhatott, akinek szakmai tudását a világon mindenhol
elismerték. Renáta minden nap új tapasztalatot szerzett, amit a saját egyéniségének megfelelően
igyekezett átformálni. Nem csak rengeteget tanult, de számtalan fantasztikus ismeretségre is
szert tett, nem egy ezek közül a mai napig tartó, gyümölcsöző munkakapcsolattá alakult. A
következő munkahelyén, a Manier szalonban Németh Anikó divattervezőtől is sokat tanult.
Renátát teljesen magával ragadta a tervezői folyamat, és ez a számára akkor még újszerű világ
lenyűgözte. Németh Anikó még több rálátást adott arra, hogyan születik meg egy-egy viselet a
kellékvásárlástól egészen a csomagolásig. Anikó kreativitása lenyűgözte Renátát, ám egyre
erősebben élt benne a vágy, hogy kialakítsa a saját stílusát. Így búcsút vett a szalontól és saját
műhelyt nyitott. Miután a Váci utcában megnyitotta a saját műhelyét, az események
felgyorsultak. Hamar kialakult az állandó és folyamatosan bővülő vendégköre. Egy ideig a
Katona József Színház és a Nemzeti Színház varrodájában is dolgozott. Ez utóbbi teljesen
lenyűgözte Renátát, a varroda gyönyörű volt és újabb fantasztikus embereket ismert meg, akik
hatással voltak alkotó tevékenységére. Bár a mai napig jó kapcsolatot ápol a színházakkal,
Rabócsi Renáta életében elérkezett az önmegvalósítás ideje.
Ekkoriban a vendégköre már az ország bármely pontjáról eljött hozzá. Renáta viszont egyre
inkább érezte, hogy szeretne visszatérni oda, ahonnan indult. A szűkebb hazájában,
Nyíregyházán igazán otthon volt, ott akarta kialakítani az életét. Megszületett a Silver Rose
Szalon. Azóta szépségkirálynők, hazai hírességek keresik fel Renátát azzal a kéréssel, hogy
fontosabb eseményeken az általa készített ruhában szeretnének megjelenni.
Nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy az Esküvő Classic Magazin felkérte az októberi címlap fotózásra, úgy gondolja, ez egyfajta elismerés az "esküvői szakmától".
Fontosnak tartja az utánpótlást is, így 8-12 éves gyermekek számára évek óta szervez
Divattábort. Itt a fiatalok képet kapnak a szakma szépségéről, emellett önmagukat is jobban
megismerhetik. Az alkalmi viseletek mellett utcai kollekciókat is szeretne tervezni, minél több
korosztálynak, személyiségnek szeretne magabiztosságot adni a megfelelően megtervezett
öltözékeivel. Az állandó megrendelések mellett, kisszériás kollekciókat készít. Egyre több üzlet
keresi meg világszinten, azzal a szándékkal, hogy viszonteladóként szeretnék árulni kollekcióit.
2017 márciusától Palma De Mallorcán is megvásárolhatóak lesznek ruhái.
Rabócsi Renáta hisz abban, hogy képes megvalósítani újabb és újabb álmait. És hisz abban,
hogy egyre bővülő létszámú szakmai csapata számára is biztos jövőt tud teremteni, ahol az
emberek szenvedéllyel végezhetik a munkájukat.

