ERDÉSZETI SZAKOKTATÁS

Roth Gyula Kupa Sopronban
2015. április 22. és 24. között rendezték meg Sopronban az
Erdészeti és Vadgazdálkodási Technikus szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntõjét. A korábbi évek
gyakorlatától eltérõen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
által meghirdetett verseny már az új kerettantervi képzéssel
összhangban nagyobb tétet jelentett a résztvevõknek.

Az OSZTV ugyanis ebben a szerkezetben megfeleltethetõ a
komplex szakmai vizsgának, amely írásbeli, gyakorlati és
szóbeli részekbõl áll. A jogszabály és a versenyszabályzat
szerint a megmérettetésen 71% felett teljesítõ tanulóknak
nem kell technikus képesítõ vizsgát tenniük. Érdemes tehát
nagyobb energiát fektetni a felkészülésbe.
Az elsõ forduló a komplex írásbeli volt, ahol a kiírásnak
megfelelõen 56 versenyzõ vett részt az Erdészeti és Vadgazdálkodási Technikusokat képzõ intézményekbõl. A második
fordulóba a legjobb 15 versenyzõ jutott. Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen a döntõbe csak a hagyományokkal
rendelkezõ iskolák tanulói jutottak be.
A soproni iskolából 9 tanuló, a szegedibõl és a barcsiból
2-2, a mátrafüredibõl és a szõcsénypusztaiból 1-1 tanuló alkotta a döntõ mezõnyét.
A versenyt a Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. szakemberei
szervezték Román József vadgazdálkodási igazgató irányításával, aki egyben a versenybizottság elnöki feladatait is ellátta. Személye szavatolta a részrehajlás nélküli versenyt. Az
egyes versenyszámok bírói feladatait a társiskolák szakemberei és a TAEG kerületvezetõ erdészei látták el.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara anyagi támogatása és felügyelete tette hivatalossá a verseny eredményeit. A versenyszámok gyakorlatilag felölelték az erdészszakma teljes keresztmetszetét, amely most már a vadgazdálkodással is bõvült.
A versenyzõknek komplex gyakorlati versenyszámokban
kellett jeleskedniük.
A versenyszámok helyszíneit a Fáber-rét környékén jelölték
ki a verseny reggelén. A szervezésnek köszönhetõen fennakadások nélkül zajlottak az események az egyes állomásokon.
Estére már részeredmények tették izgalmassá a várakozást.
A harmadik napon került sor a szóbeli megmérettetésre. A
komplex tételben négy szakmai kérdést kellett kifejteni 15
perc alatt. A tétel két erdészeti és két vadászati kérdést tartalmazott, és komoly felkészültséget, lényeglátást és elõadásmódot igényelt. Minden versenyzõ ugyanazt a tételt kapta,
így tárgyilagosan lehetett értékelni a teljesítményeket.
A beérkezõ eredmények tükrében ránk nézve egyre bizta-

tóbban alakultak a verseny kilátásai. A szóbeli után az összesített eredmények fényes soproni sikert mutattak. Az iskola történetének eddigi legnagyobb arányú gyõzelmét könyvelhettük el.
Az összesített versenyben kilenc tanulónk jutott a döntõbe,
és az elsõ nyolc helyet soproni diák szerezte meg. Valamennyi
versenyszámot megnyertük.
Versenyszámonkénti eredmények:
Írásbeli: Vid Viktor Gedeon
Határazonosítás: Gubicza Gábor
Gyérítésjelölés: Szabó Bence
Fakészlet-meghatározás: Viktor László
Motorfûrész-szerelés: Viserálek Martin
Választékolás és számbavétel: Viserálek Martin
Lövés kispuskával: Viktor László
Trófea-minõsítés és távolságbecslés: Viserálek Martin
Felismerés: Vid Viktor Gedeon
Szóbeli: Vid Viktor Gedeon
Összesített eredmény:
1. Vid Viktor Gedeon (Sopron)
2. Viserálek Martin (Sopron)
3. Szalai Dániel (Sopron)
Természetesen a verseny egyetlen résztvevõje sem vesztes, hiszen mégiscsak az ország legjobb 15 tanulója versengett egymással.
Köszönetet szeretnék mondani a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarának a verseny anyagi támogatásáért, a Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. munkatársainak a szervezésében nyújtott segítségért, az Andreas Stihl Kft.-nek a felajánlott értékes ajándékokért, az Országos Erdészeti Egyesület, valamint az Erdész és
Faiparos Diákok Baráti Köre által felajánlott díjakért.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy a verseny
eredményhirdetésén részt vett Dömötör Csaba, az FM Agrárszakképzési Fõosztályának vezetõje és Pataki Tamás, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési igazgatója.

A soproni csapat ( balról jobbra): Papp Márk, Szalai Dániel, Horváth
Péter, Gubicza Gábor, Vid Viktor Gedeon, Hámori András, Szabó
Bence, Viserálek Martin, Viktor László. (Fotó: Faragó Sándor)

Köszönöm a munkatársaimnak a felkészítõ munkát, a szervezésben és a verseny lebonyolításában nyújtott tevékenységet, a társiskolák tanárainak a segítségét, amelynek eredményeként jó hangulatú, baráti légkörben töltöttünk együtt két napot.
Dr. Rónai Ferenc
igazgató
NYME Roth Gyula Gyakorló SZKI
Erdészeti Lapok CL. évf. 5. szám (2015. május)
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