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egybekötött pályaorientációs program keretében iskolánk
több előadót hívott meg, elsősorban volt tanítványokat, hogy
beszéljenek életpályájuk alakulásáról. Osztályunk Áchim
Mihály Miklós előadásán vett részt.
Érdeklődéssel vártuk, mert tudjuk, hogy az Áchim + Áchim
KFT.

szállítmányozással, logisztikával foglalkozik és

tanulmányaink befejezése után mi is ezen a területen
szeretnénk majd dolgozni.
Az előadás a régi iskolai emlékek felidézésével kezdődött,
hallhattunk néhány érdekes történetet az akkori diákok
életéből. Furcsa volt hallani, hogy azért is büntetés járt, ha valaki szakállt mert növeszteni, ezt
ő úgy kerülte meg, hogy orvosi igazolást szerzett amivel az akkori iskolavezetés nem tudott
mit kezdeni. Sajnos, mint utóbb megtudta, mégis volt következménye, mert a továbbtanulási
papírjaihoz szöveges véleményt írtak, amelyben nem javasolták felvételét az adott
felsőoktatási intézménybe. Végül sikeresen elvégezte a debreceni egyetem főiskolai karát és
gépjavítás szakon szerzett mezőgazdasági gépész üzemmérnök diplomát.
Jó volt hallani, hogy elismeréssel szólt a Keményben megszerzett tudásáról, amely alapját
jelentette mai sikeres vállalkozásának. Felhívta a figyelmünket, hogy mi most nagyon jó
helyen vagyunk és használjunk ki minden lehetőséget, hogy gyarapítsuk tudásunkat.
A rendszerváltás után kisiparos szeretett volna lenni, beszerzett minden szükséges papírt
ehhez, de akkor olyan igazolványt már nem adtak ki. Így lett ő az 1. számú békéscsabai
egyéni vállalkozó. A vállalkozáshoz a tőkét Világbanki hitel biztosította, de elmondta, hogy
mindez kevés lett volna, ha nincs mögötte tudás, szorgalom és kitartás. Azok közül, akik
akkor ezt a hitelt megkapták a megyében már csak ő van a pályán. A sikeréhez hozzájárult az
alapelve: a szakma minden előtt. A szakmai felkészültség mellett meghatározó a tisztesség, az
adott szó becsülete.
2014-ben ő lett az év vállalkozója. Részt vett a hivatásos jogosítvány megszerzését módosító
törvényjavaslat kidolgozásában, amely lehetővé teszi, hogy ezt a jogosítvány már 18 évesen
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és

ezzel

jól

fizetett

munkalehetőséghez jussanak.
Az idő gyorsan elszaladt így már csak röviden bemutatta a térképen, hogy most merre járnak
a kamionjai, sajnos a Norvégiában járó sofőr kapcsolására nem volt már lehetőség. Négyszer
mentek már át az Északi Sarkkörön, embert próbáló körülmények között.
A jövő héten lesznek iskolánkban a hagyományos Kemény Napok, ígéretet kaptunk, hogy
arra is eljön és ott is tart majd előadást. Mi biztosan ott leszünk és meghallgatjuk, nem
hagyjuk ki a lehetőséget.

