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2000 õsze óta tizenkettedik alkalom-
mal került megrendezésre Piliscsa-
bán a „Dr. Szepesi László Emlékver-
seny”. Az országos szintû szakmai
verseny létrehozásának gondolata
ebben az iskolában született meg.

Elõzmények
A piliscsabai szakközépiskola Iskola-
székének elnöke, dr. Szendrõ Péter
egyetemi tanár, az akkori Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetem rektora vetette
fel egy Iskolaszék-ülésen, hogy a kiváló
erdõmérnök, az erdészeti mûszaki tu-
dományok nemzetközi rangú tudósa és
tanára halálának ötödik évfordulója al-
kalmából erdészeti-mûszaki verseny
keretében lehetne méltó emléket állíta-
ni dr. Szepesi Lászlónak. A jeles kezde-
ményezést az Iskolaszék tagjai felkarol-
ták, s a megvalósítás kidolgozására Rá-
kóczi Péter és Taba Zsolt erdõmérnök-
tanárok kaptak megbízást. A kollégák
rövid idõn belül kidolgozták a vetélke-
dõ versenyszabályzatát, forgatóköny-
vét, elkészítették az írásbeli, a szóbeli és
a gyakorlati versenyfeladatokat, javasla-
tot tettek a versenyre meghívandók kö-
rére. Az iskolák székhelyei: Sopron,
Barcs, Szõcsénypuszta, Ásotthalom,
Szeged, Mátrafüred, Miskolc, Piliscsaba. 

A versenyt felkarolta és azóta is tá-
mogatja a Soproni Erdészeti Egyetem,
valamint az erdészeti gépesítés terén
mûködõ cégek, vállalkozások.

A „Dr. Szepesi László Emlékverseny”
hivatalosan kerül országos versenyként
meghirdetésre minden tanévben az Ok-
tatási (Mûvelõdési) Közlönyben.

A verseny jellemzõi  
A versenykiírás szerint a rangos szakte-
kintélyekbõl álló versenybizottság
gyõztest és helyezetteket hirdet minden
versenyszámban (írásbeli, szóbeli, gya-
korlati), s megállapítja az összteljesít-
mény szerinti gyõztes és helyezett csa-
patokat.

Az írásbeli verseny keretében 180
perces feladatmegoldásra kerül sor. A
szóbeli vetélkedõn növényi felismeré-
sek, motorfûrész-ismeretek, fakiter-
melési technológiák, gépszerkezetek
és gépelemek megnevezése, bemuta-
tása, valamint adott fafajok megadott
szempontok sze-
rinti ismertetése
szerepelnek.

A gyakorlati
versenyen a követ-
kezõ feladatcso-
portokban kell
helytállni a szám-
húzással véletlen-
szerûen kijelölt
versenyzõnek: 

– motorfûrész-
szerelés – lánckímé-
lõ darabolás (1-2)

– döntés –
gallyazás (3-4)

– kombinált darabolás – közelítés
(LKT-géppel) (5-6)

A 2011/12. tanévi verseny
Az idei versenyfelhívást 6 középfokú
erdészképzõ iskola fogadta el. 

A fiatalon elhunyt Rákóczi Péter
tiszteletére létesült emlékparkban –
ahol 2005-ben minden résztvevõ isko-
la emlékfát ültetett – idén is bensõsé-
ges megemlékezést tartottak a részt-
vevõk. 

Összesített végeredmény:
1. Sopron 1345 pont  
2. Szeged I. 1343pont  
3. Mátrafüred II. 1274 pont 
4. Szõcsénypuszta 1237,5 pont   
5. Ásotthalom 1215  pont 
6. Piliscsaba 1163 pont 
7. Mátrafüred I. 1116 pont 
8. Szeged II. 951,5 pont 
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