ERDÉSZETI SZAKOKTATÁS

Erdészeti szakmunkástanulók versenyeztek
Ásotthalmon
Az erdészeti szakmunkások számára a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntõjét ebben a tanévben április 8-10. között hirdette meg a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A verseny házigazdája az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium volt.

Iskolánk legutóbb 2012-ben adott helyett ennek a több mint négy évtizedes
hagyományokkal rendelkezõ vetélkedõnek, amelyet elõször 1971-ben rendeztek meg. A versenyen végül négy iskola hat csapata jelent meg. A mátrafüredi FM ASZK Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma és a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola és Kollégium egy-egy csapata
mellett a szõcsénypusztai Széchenyi
Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium és a házigazda iskola két-két csapattal indulhatott, mivel itt
két végzõs osztály fejezi be a tanulmányait. A versenyben végzõs osztályonként 1-1 csapat, csapatonként 4-4 tanuló vehet részt, így ebben az évben 24en mérték össze tudásukat.
A verseny kétfordulós. Az elsõ fordulót – az iskolai háziverseny – a szakmunkásképzést folytató intézmények
rendezik. Ez az országos versenyhez
hasonlóan elméleti és gyakorlati részekbõl áll. A második forduló az országos verseny, amelyet aNemzeti Agrárgazdasági Kamara által felkért iskola
szervez. A versenyen a szakmunkásvizsgához hasonlóan nyolc modulból
mérettettek meg a tanulók. A versenyt

nehezíti, hogy a tanulók nem tanáraik,
hanem számukra ismeretlen pontozóbírók elõtt adnak számot tudásukról. A
versenyen 23 erdészeti szakember,
többnyire a környezõ erdõgazdaságok
erdõmérnökei töltötték be a pontozóbírók szerepét.
A versenyzõk és kísérõik április 8-án
délelõtt érkeztek meg, majd az ebédet
követõen az ünnepélyes megnyitóval
kezdetét vette a verseny. Ezt követõen
kihúzták a rajtszámokat, majd 1430-tól a
fakitermelés és az erdészeti erõ- és
munkagéptan modulok írásbeli feladatainak a megoldása várt a versenyzõkre.
Egy kis szünet után a vállalkozási ismeretek modul gyakorlati feladatai következtek. Az írásbelik után a versenyzõk
átöltöztek, majd bejárták kísérõikkel a
következõ napi gyakorlati feladatok
helyszíneit. Vacsora után még a balesetvédelmi oktatás és egy technikai értekezlet várt a résztvevõkre.
Csütörtökön vette kezdetét az
SZKTV leglátványosabb része, a gyakorlati verseny. A tantermi növény- és
vadfelismerés után a többi gyakorlati
feladat négy helyszínen folytatódott. A
versenyzõ csapatok forgószínpadszerûen mozogtak az egyes helyszínek között. A motorfûrész-szerelés és lánckímélõ-darabolás versenyszámok az is-

kola udvarán, míg a döntés, a közelítés
és a tisztítás, jelölés az iskola tanulmányi erdejében zajlottak. A verseny szervezõinek kedvezett az enyhe, tavaszias
idõ, bár az idõnként fel-feltámadó szél
olykor megtréfálta a döntés versenyszám résztvevõit.
Péntek délelõtt a szóbeli versenyek
következtek. A három helyszínen 2-2
modulból kellett számot adni a tudásukról a versenyzõknek. A verseny izgalmát fokozta, hogy a három nap során a
versenyzõk nem ismerhették a részeredményeket, azok majd csak az ünnepélyes eredményhirdetéskor derültek ki.
A hatalmas izgalommal várt ünnepélyes eredményhirdetés pénteken16 órakor kezdõdött. A verseny végül fényes
ásotthalmi sikerrel zárult.
Végeredmény:
Csapat:
Ásotthalom I.
Ásotthalom II.
Szõcsénypuszta II.
Szõcsénypuszta I.
Mátrafüred
Hajdúböszörmény
Egyéni:
Vincze Attila, Ásotthalom
Kuris Gábor, Ásotthalom
Bárkányi Zsolt, Ásotthalom
A versenyen tanúsított teljesítménye
alapján a 24 versenyzõ közül végül 8 tanuló szerzett jeles minõsítésû szakmunkás-bizonyítványt.
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A jövõ formálása a kezetekben van!
El kell érnünk, hogy az agrárszakmák a legnépszerûbb hivatások közé kerüljenek a pályaválasztók körében – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Földmûvelésügyi Minisztérium fõosztályvezetõje az erdészeti szakmunkás Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntõjének záróünnepségén.
Az ilyen versenyek abban is segítenek, hogy amikor már nem diákként, hanem felnõttként vesznek részt a megmérettetésekben, felkészültebbek és gyakorlottabbak lesznek,
mint versenytársaik – köszöntötte a rendezvény résztvevõit Dömötör Csaba. Mint mondta,
a sikeres ember tudja, hogy sosem érdemes mást okolni az esetleges kudarcért, a sikerért viszont legyünk hálásak annak a közösségnek, ahol a tudást megszereztük!” A fõosztályvezetõ arra kérte a fiatalokat, hogy törekedjenek mindig a gyõztes, pozitív hozzáállásra, és lehetõleg a csapatban elért siker képességét is próbálják elsajátítani. A diákokat a
saját sorsukért való személyes felelõsségvállalásra biztatta azokkal a szavakkal, hogy „a
jövõnk formálása a saját kezünkben van”.
Dömötör Csaba szólt a tárca és az iskolák elõtti feladatokról is. El kell mondanunk a fiataloknak, hogy nemcsak egyre biztosabb karriert várhatnak az agráriumtól, hanem értelmes, távlatos alkotómunkát is. A cél az, hogy az agrárszakmák a legnépszerûbb hivatások
közé kerüljenek a pályaválasztók körében – fogalmazott a fõosztályvezetõ.
Forrás: kormany.hu, FM
A szponzoroknak köszönhetõen valamennyi versenyzõ értékes ajándékokkal térhetett haza. Versenyünket a következõ cégek, szervezetek támogatták,
és díjakat, ajándékokat ajánlottak fel:
Agrár Oktatási, Kutatási Dolgozók
Szakszervezete, Andreas Stihl Kft.,
Ásotthalmi Bedõ Albert Alapítvány, Bakonyerdõ Zrt., Csiszér-Gép Kft., DALERD Zrt., Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete, Erdõszöv Zrt.,
Földmûvelésügyi Minisztérium, Gemenc Zrt., Gyulaj Zrt., Hibro 2013 Kft.,
Kaszó Erdõgazdaság Zrt., Husqvarna
Magyarország Kereskedelmi Kft., Ipoly
Erdõ Zrt., KEFAG Kiskunsági Erdészeti
és Faipari Zrt., Kisalföldi Erdõgazdasági
Zrt., NEFAG Zrt., Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nyírerdõ Zrt., Országos
Erdészeti Egyesület, SEFAG Zrt., a szegedi Stihl Szakkereskedés, Szombathelyi Erdészeti Zrt., Szõke Kft., Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt., a Varga Pékség
és a VITIFARM Kft. Ásotthalomról.
A verseny fõdíját, az Andreas Stihl
Kereskedelmi Kft. által felajánlott motorfûrészt az egyéni összetett verseny
gyõztese, Vincze Attila vihette haza,
amelyet Nagy Krisztián, a cég területi
képviselõje adott át. A második helyezett Kuris Gábor egy Husqvarna motorfûrészt, az ERDÕSZÖV Zrt. ajándékát
kapta. A harmadik helyezett Bárkányi
Zsolt szintén egy Husqvarna motorfûrészt és védõfelszerelést, a Husqvarna
Kft. díját vihette haza, a díjat Bartók Tibor, a cég képviselõje adta át.
Az eredményhirdetés során további értékes ajándékokat kaptak a versenyzõk. A döntés elsõ helyezettje, a
szõcsénypusztai Balogh József a Stihl
védõfelszerelés-ajándékcsomagját
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kapta. A közelítés legjobbja, Vörös
Dávid Husqvarna védõfelszerelésajándékcsomagot vehetett át. A tisztítás versenyszámban holtverseny alakult ki. A gyõztesek, Bárkányi Zsolt
és Vasas László könyvjutalomban részesültek. A motorfûrész-szerelés és
lánckímélõ-darabolás versenyszámban szintén ketten végeztek az élen,
Kuris Gábor és Vasas László Stihl védõfelszerelés-ajándékcsomagokat
kaptak. Növényfelismerésbõl az 1.
helyezett Vincze Attila könyvjutalomban részesült. Vadfelismerésbõl két
tanuló ért el elsõ helyezést: Vincze Attila és Bárkányi Zsolt könyvjutalmat
kaptak. Vállalkozási ismeretekbõl 3as holtversenyben a legjobb lett Gortva Dániel, Bárkányi Zsolt és Vörös
Dávid. Jutalmukat, az Országos Erdészeti Egyesület ajándékát Szabó Tibor, az Egyesület elnökségének tagja,
régióképviselõ adta át. Az elméleti
verseny gyõztese, Kuris Gábor egy
Stihl karórát vehetett át. A legjobb
gyakorlati versenyzõ, Vincze Attila
Stihl védõfelszerelés-csomagot vehetett át Nagy Krisztiántól, a Stihl Kft. területi képviselõjétõl. Ezen kívül a gyakorlatból legjobb tanuló, Vincze Attila
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
serlegét és oklevelét is átvehette.
Az Agrár Oktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetének vándorserlegét
a legjobb összetett eredményt elért csapat iskolája, az ásotthalmi Bedõ Albert
Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium kapta. A díjat dr. Vígh László, az
AOKDSZ elnöke adta át Andrésiné dr.
Ambrus Ildikónak, az iskola igazgatójának.
Andrési Pál
tanulmányi erdõ vezetõ

