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Az erdészeti szakmunkásképzéshez
kapcsolódó „Szakma Kiváló Tanulója
Verseny” közel 4 évtizedes múlttal ren-
delkezik. Ebben a tanévben április 14-
17. között  Ásotthalmon, a Bedõ Albert
Középiskola, Erdészeti Szakiskola és
Kollégium volt az országos verseny há-
zigazdája. Sorrendben harmadszor,
Ásotthalmon azonban most elõször az
erdészeti szakmunkások vetélkedõjével
egyszerre rendezték meg a vadász, vad-
tenyésztõk országos versenyét is. A két
szakma országos versenyét az FVM, az
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szak-
tanácsadási Intézete, a Magyar Agrárka-
mara és a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat hirdetette meg. 

Az erdészeti szakmunkások verse-
nyén évtizedek óta 3-4 csapat szerepelt,
erre a versenyre viszont 5 iskola csapa-
ta nevezett be. Az ország északkeleti fe-
lén két újabb iskolában is végeznek er-
dészeti szakmunkások. Ebben minden
bizonnyal szerepet játszik hazánk erdõ-
sültségének folyamatos emelkedése is.
A kiírás szerint végzõs osztályokként 4-
4 fõs csapatok indulhatnak. A kedd dél-
utáni beérkezést követõen 4 órakor az
ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét
a verseny. Szerdán délelõtt az erdészeti
szakmunkások egy háromórás, össze-
tett írásbeli feladatsorral kezdtek, ami-
ért 100 pontot lehetett elérni. Délután a
szóbeli megmérettetés következett,
ezért ismét 100 pontot érhettek el. Ezen
erdõmûvelési, erdõhasználati, géptani,
valamint munkavédelmi és EU-s isme-
reteikrõl is számot kellett adniuk. Csü-
törtökön került sor a leglátványosabb,

gyakorlati versenyre, amelyen 400 pont
volt az elérhetõ. A gyakorlati versenyek
az ásotthalmi iskola tanulmányi erdejé-
ben zajlottak. A versenyzõknek 50 éves
erdei fenyvesben kellett dönteni, majd
LKT típusú csörlõs traktorral faanyagot
közelíteni. A leendõ szakembereknek a
motorfûrész lesz a legtöbbet használt
eszköze, ezért szerepelt a versenyfela-
datok között motorfûrész-szerelés,
lánckímélõ és kombinált darabolás is. 

A vadászok, vadtenyésztõk szakmai
versenyére ebben az évben három is-
kola 4-4 fõs csapata nevezett, akiknél
szerdán volt a verseny gyakorlati része.
Az ifjú versenyzõk lövészet, trófeabírá-
lat, távolságbecslés, vadbefogó-csap-
dák felállítása, motorfûrész-szerelés,
valamint darabolás feladatokban mér-

ték össze tudásukat. Az elméleti meg-
mérettetésre csütörtökön került sor.
Többek között vadtenyésztés, vade-
gészségtan, állattan, kinológia és mun-
kavédelem tárgyakból mérték össze tu-
dásukat.

Az izgalmas versenyeket követõen
pénteken került sor az ünnepélyes
eredményhirdetésre. 

Az erdészeti szakmunkások verse-
nye fényes ásotthalmi sikerrel zárult.
Mivel az ásotthalmi csapat egymást kö-
vetõen háromszor elnyerte az AOKDSZ
vándorkupáját, így ezt véglegesen el-
nyerte az iskola csapata.

A végeredmény az alábbi lett:
Csapat:
1. Ásotthalom
2. Somogyzsitfa-Szõcsénypuszta

Erdészek és vadászok szakmai versenye
Ásotthalmon

Kombinált darabolás Lánckímélô darabolás
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3. Mátrafüred
4. Hajdúböszörmény
5. Mátészalka
Egyéni:
1. Szunyi András, Ásotthalom
2. Tóth Zsolt, Ásotthalom
3. Berkó János, Ásotthalom
4. Bujtor Ferenc, Somogyzsitfa-Szõ-

csénypuszta
5. Cserti István, Somogyzsitfa-Szõ-

csénypuszta
6. Bencskó István, Ásotthalom

A vadász, vadtenyésztõ szakmunká-
sok versenyét a mátészalkai csapat
nyerte.

A végeredmény az alábbi lett:
Csapat:
1. Mátészalka
2. Somogyzsitfa-Szõcsénypuszta
3. Gyula-Elek
Egyéni:
1. Tóth Imre, Mátészalka
2. Bodnár Gergõ, Mátészalka
3. Istiván Attila, Somogyzsitfa-Szõ-

csénypuszta

A versenyzõk a verseny több mint 30
támogatójának köszönhetõen szép, érté-
kes ajándékokkal térhettek haza. Az er-
dészeti szakmunkások elsõ három he-
lyezettjének értékes ajándékát a buda-
pesti Stihl KFT biztosította. A versenyen
mindkét szakmában az elsõ 6-6 verseny-
zõ elérte a 66%-os teljesítményt, ezzel
automatikusan megszerezték a jeles mi-
nõsítésû szakmunkás bizonyítványt. 

Valamennyi versenyzõnek és felké-
szítõiknek gratulálunk.

A vadász versenyzôk és felkészítôik

Az erdész versenyzôk és felkészítôik


