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Az Audi kérte, a Lukács-iskola kapta

MIRKA-támogatás a győri szakképzésnek
Szeptember második napján a csiszolószerszámok és csiszolóanyagok gyártásával
foglalkozó finn MIRKA cég vezetői látogattak Győrbe. A program ünnepélyes eseményeként – az Audi Hungaria Motor Kft., valamint az Audi Akademie Hungaria illetékeseinek jelenlétében – hivatalosan is átadták a járműfényezési szakterületen az akadémiával szervesen együttműködő Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző
Iskola részére a csiszolási és felület-előkészítési technológiában legmodernebbnek
számító gépeket és eszközöket.
Alfio Mariani, a MIRKA közép-kelet-európai kereskedelmi igazgatója és Evald
Lassus OEM fejlesztési vezető – Hegedűs Ferencnek, a cég magyarországi
OEM konzulensének, illetve Hudák
Szilárdnak, a területi kereskedelmi
partnert képviselő Registrant Kft.
kereskedelmi igazgatójának és Nyéki
János projektvezetőnek a társaságában
– a program első felvonásaként üzleti
partnerüknél, az Audi Hungariánál tett
látogatást. A négykarikás cégnél azon
szakemberekkel találkoztak, akikkel
szakmai szempontból a sori beszállításokat fejlesztik. Ezt követően a Projekt-

és Oktatóközpontban (PTC) az Audi
Akademie Hungaria általános tevékenységeibe nyertek betekintést, átbeszélve a
csiszolást és a felület-előkészítést érintő
közös lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban
– a programban pedig ezután – került
képbe a Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakképző Iskola, amely a
járműfényezés terén az audis képzés központjának számít, mivel specialitásai miatt ez a tevékenység egyelőre nem tudott
bekerülni Audi Akademie tizenhárom
szakma oktatását szolgáló épületébe.
Az oktatási intézményben azonban
korántsem a legkorszerűbb berende-

A MIRKA-támogatás átadását kézfogás pecsételte meg, melyen (balról) az Audi
Akademie Hungaria színeiben Marczinek Zoltán, a járműfényezés oktatási felelőse,
Czetti Balázs, a karosszéria oktatási terület vezetője, Alois Kauer ügyvezető igazgató, míg a MIRKA képviseletében Alfio Mariani közép-kelet-európai kereskedelmi
igazgató és Evald Lassus OEM fejlesztési vezető, valamint a Registrant Kft. részéről
Nyéki János projektvezető és Hudák Szilárd kereskedelmi igazgató vett részt

zések és eszközök segítségével zajlott
a gyakorlati képzés, ezért aztán – az
Audival történt egyeztetéseket követően
– nagyon jól jött a MIRKA felajánlása,
amely a magas színvonalú és pormentes
csiszolásra törekedve fejleszti berendezéseit és eszközeit. A finn cég támogatásával világszínvonalúvá fejlődhet a győri
járműfényező-képzés. Ezt segítheti,
hogy a fennállásának hetvenedik évfordulójára tavaly átadott oktatóközpontjába a MIRKA meghívta az iskola szakoktatóit, hogy a helyszínen gyarapítsák a
csiszolástechnikával, felület-előkészítéssel kapcsolatos ismereteiket.
A szakképzés fontossága a nap folyamán minden megbeszélésen szóba
került, már csak azért is, mert immáron a harmadik generációs TT-modell
is Győrött készül, méghozzá teljes
gyártási mélységében. Ez pedig a lakkozó területen nem kevés új feladatot,
s többek között a felület-előkészítés
területén számtalan újabb kihívást
jelent. Ilyen értelemben is szükségszerű
és felettébb örömteli a MIRKA támogatása a Lukács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakképző Iskolán keresztül
az Audi Akademie Hungaria – és végeredményben az Audi Hungaria Motor
Kft. számára. No és persze a járműfényező szakma tanulói részére, akik a
tanév kezdetekor nagy örömmel vették
birtokba a finn termékeket, a gyakorlati
oktatásuk alapját jelentő csiszolóeszközöket és -berendezéseket.
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