
2006. április 26-28 között
az ásotthalmi Bedõ Albert
Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium
adott helyett az erdészeti
szakmunkások több évti-
zedes hagyományokkal
rendelkezõ Szakma Kiváló
Tanulója Versenyének,
amelynek fõ szervezõi a
Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztéri-
um Oktatási és Kutatási
Fõosztálya, valamint Kép-
zési és Szaktanácsadási In-
tézete voltak.

Az elmúlt néhány évhez
hasonlóan a versenyen most is két iskola
három csapata vett részt. Ennek oka, hogy
napjainkban az erdészeti szakmunkás
szakma egyre kevésbé vonzó, ezért az or-
szágban csak két helyen, Ásotthalmon és
a Somogy megyei Szõcsénypusztán folyik
ilyen képzés. Ennek következménye,
hogy mind erdésztechnikusból, mind
erdõmérnökbõl jóval többen végeznek
évente, mint erdészeti szakmunkásból.
Hosszabb távon ez a tény biztosan súlyos
szakmai problémákat vetít elõre.

A versenykiírás szerint végzõs osztá-
lyonként 1-1 csapat  4-4 tanulója nevezhe-
tett a versenyre. Az ásotthalmi iskolában
két végzõs erdészeti szakmunkás osztály
van, így innen két csapat indulhatott.

Csütörtök reggel 8 órakor Ott József,
a Csongrád Megyei Közgyûlés alelnöke
ünnepélyes megnyitójával kezdetét vet-
te a verseny. Ezt követõen dr. Csóka
György, a versenybizottság elnöke is
köszöntötte a versenyzõket. Délelõtt az
írásbeli feladatsor megoldása várt a ta-
nulókra. Eközben a kísérõk és a vendé-
gek a mórahalmi MÓRAKERT TÉSZ te-
vékenységével ismerkedtek.

Délután került sor az iskola által ke-

zelt Tanulmányi erdõben és az iskola
udvarán a leglátványosabb, gyakorlati
versenyszámok lebonyolítására. Az
összetett gyakorlati verseny során hat
feladatot kellett teljesíteni. A tanulók
közel 30 méter magas erdeifenyõket
döntöttek, majd LKT 81-es típusú csör-
lõs közelítõvel kellett egy erre a célra
kialakított versenypályán faanyagot kö-
zelíteni. A gyakorlati számok között
szerepelt az erdõnevelés szempontjá-
ból rendkívül fontos tisztítási feladat is.
A leendõ szakembereknek a motorfû-
rész lesz a legtöbbet használt eszközük,
ezért szerepelt a versenyfeladatok kö-
zött a motorfûrész-szerelés, a lánckímé-
lõ darabolás, valamint a kombinált da-
rabolás is. A délutáni versenyszámok
négy helyszínen folytak. A rendkívül
nehéz feladatok megoldásához az
idõjárás kedvezõ feltételeket teremtett.
A gyakorlati versenyszámok befejezését
követõen a vacsora kezdetére minden-
ki megismerhette a verseny állását, le-
hetett latolgatni a végeredményt. 

A verseny záró napjának délelõttjén
került sor a szóbeli versenyre, ahol az
erdõmûvelési, erdõhasználati és gépta-

ni ismeretek mellett a
munkavédelmi és európai
uniós ismeretekbõl is szá-
mot adtak a versenyzõk. A
versenyzõk összesen 600
pontot érhettek el. Azok a
versenyzõk, akik elérték a
66%-os teljesítményt, auto-
matikusan megszerezték a
jeles minõsítésû szakmun-
kás bizonyítványt. A ver-
seny magas színvonalát
jelzi, hogy  mind a 12
versenyzõ teljesítette ezt a
szintet.

A záró ünnepségen dr.
Csóka György, a verseny-

bizottság elnöke értékelte a teljesítmé-
nyeket, majd az ünnepélyes eredmény-
hirdetést követõen Pataki Tamás, az
FVM Képzési és Szaktanácsadási Inté-
zete fõigazgatója bezárta a versenyt,
amely hazai sikerrel zárult. 

A végeredmény az alábbi lett:
Csapat:
I.   Ásotthalom I.
II.  Ásotthalom II.
III. Szõcsénypuszta
Egyéni:
I.    Fehér János, Ásotthalom II. 
II.   Lévai Lóránt, Ásotthalom I.
III. Jakus Dávid, Ásotthalom I.
IV. Juhász Jenõ, Szõcsénypuszta
V.  Pécsi Árpád, Ásotthalom I.
VI. Herczeg László, Ásotthalom II.
A verseny 27 hivatalos támogatójá-

nak köszönhetõen a versenyzõk na-
gyon sok, szép és értékes ajándékkal
térhettek haza. A legjobb versenyzõket
a verseny fõ támogatója, a STIHL Kft. ál-
tal felajánlott motorfûrésszel, fûnyíróval
és szegélynyíróval jutalmazták. Támo-
gatásukat ezúton is köszönjük.

Andrési Pál
Fotó: Zsírosné Kiss Erzsébet

Országos szakmai verseny Ásotthalmon


