Worldskills 2013

Felkészülés a Worldskills 2013 versenyre bútorasztalosés épületasztalos-szakmában

Hajrá, Magyarok!
Idén július 2–7. között rendezik meg a 42. Worldskills szakmai versenyt Lipcsében, ahol 54
ország közel 1000 versenyzője méri össze tudását 46 szakmában, egyéni versenyszámokban és csapatversenyben. Magyarországot 16 fiatal szakember képviseli különböző szakmákban.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
támogatásával a bútorasztalos- és az épületasztalos-szakma is nevezésre került. A
lipcsei versenyre a magyar asztaloscsapat
szponzorálását a Festool márka hazai
márkaképviselete, a Tooltechnic System
Kft. és a H-Didakt Kft. biztosítja.
A németországi versenyen Sárvári
Ádám épületasztalos, és Kálnai Levente
bútorasztalos-szakmában indul versenyzőként. Sárvári Ádám, aki a tavalyi
Euroskills versenyen a Faipari technológiák csapat tagjaként aranyérmet szerzett,
teljesítményével az épületasztalos-szakmában már korábban kvalifikálta magát
a versenyre.
A bútorasztalos-szakma válogatóversenyére a szponzorok szervezésében
2012. november 28-án és 29-én került
sor. A kétnapos versenyt a Kaesz Gyula
Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
tanműhelyében rendezték meg.
A kétnapos verseny után Kálnai Levente, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős technikus tanulója szerezte meg
az első helyet, így a 2013-as világversenyen ő fogja képviselni Magyarországot
a bútorasztalos-szakmában.
Minden versenyzőt egy szakértő kísér
a versenyre, az épületasztalos-szakmában
Babanecz Csaba, a bútorasztalos-szakmában pedig Fekete Zoltán tölti be ezt
a tisztséget.
A szakértők feladata a versenyzők
felkészítésének koordinálása, a versenyfeladatok és az értékelési rendszer
kidolgozása. A verseny alatt pedig a verseny lebonyolításában és a zsűrizésben
tevékenykednek. A szakértők egy internetes fórumon tájékozódnak a versennyel
kapcsolatos információkról, innen tudják
letölteni, illetve feltölteni a szakmájukhoz
kapcsolódó technikai dokumentációkat,
szabályzatokat és feladatokat. A szakértők
javasolhatnak feladatot, és egy szakértői
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szavazás keretében választják ki a konkrét
test projektet. A kiválasztott feladatok
nyilvánosak, a versenyzők gyakorolhatják,
de a verseny előtt a szakértők javaslatai
alapján 30%-ban megváltozik, és ezt már
csak a versenyen tudják meg a versenyzők.
Mindkét szakmában május közepén került
kiválasztásra az idei versenyfeladat. A
bútorasztalos versenyzőknek a német
szakértő által tervezett italtartó fiókos
szekrényt kell elkészíteni dió furnérozott
forgácslapból és tölgyfából a 4 napos
versenyen 22 óra alatt. Az épületasztalosszakmában 2 feladat lesz, az egyik egy
„síkbeli”, a másik pedig egy „3D-térbeli”.
A feladatok tölgyfából és kőrisfából készülnek, és szintén 4 nap és kétszer 11 óra
áll rendelkezésre a versenyzők részére.
A síkbeli feladat a spanyol szakértő által
javasolt ablakszerkezet, míg a térbeli feladat Babanecz Csaba szakértő javaslata,
egy 3 fokos fellépő.

A versenyzők felkészítése a kiválasztó
verseny után december elején elkezdődött. A versenyzők a szakértők által
összeállított feladatokat és az előzetes
test projekteket gyakorolták. Sárvári
Ádám Székesfehérváron a Sárvári Kft.
családi vállalkozás asztalosműhelyében
ifj. Sárvári József asztalosmester vezetésével és a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola tanműhelyében
Babanecz Csaba szakértő koordinálásával
gyakorolta a feladatokat. Kálnai Levente
a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
tanműhelyében Rab Béla mester úr
tanítványaként edződött és gyakorolt,
illetve Béren, Fekete Zoltán szakértő
asztalosműhelyében készítette el a
feladatokat. Az elkészített munkákat a
szakértők és a felkészítők folyamatosan
értékelték.
A két versenyző januárban a szponzorok szervezésében egész napos tréningen
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vett részt Budapesten. A Tooltechnic
System Kft. oktatótermében megrendezett szakmai felkészítőn Győry Csaba,
a Tooltechnic System Kft. képviselője
bemutatta a versenyen használható
Festool márkájú gépeket és szerszámokat, a versenyzők pedig gyakorolták a
gépbeállításokat és a gépekkel végezhető
különböző műveleteket.
A Worldskills versenyen a gyalupadokat
és az asztalosipari gépeket a szervezők
biztosítják, de a kéziszerszámokat és
kézi kisgépeket egy előre megadott
szerszámlista alapján a versenyzőknek
kell vinniük a versenyre.
A versenyzők a szponzorok által biztosított Festool márkájú gépeket fogják
használni a versenyen, és ezekkel a gépekkel készültek a versenyre is.

Április 18-án Sopronban a Magyar
Asztalos Tanulmányi Verseny döntőjével egy időben tartott bemutatót a két
versenyző. Az asztaloscsapat részére a
versenyterületet az Országos Asztalosés Faipari Szövetség és az X-Meditor Kft.
biztosította. Április 24-én és 25-én pedig
a Hungexpo „F” pavilonjában a Szakma
Sztár fesztivál keretein belül tartottunk
sikeres bemutatót. A rendezvényeken
a versenyzők az előzetes test projekt
feladatokat gyakorolták, közönség előtt,
versenykörülmények között.
A versenyzők felkészítését Berkes
Gábor és Ónodi Zoltán Euroskills aranyérmes és korábbi Worldskills versenyzők
is segítették szakmai tudásukkal és
versenyzői tapasztalataikkal.
A májusi és júniusi intenzív felkészülés
során a Kaesz Gyula Faipari Szakközép-
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iskola és Szakiskola tanműhelyében a
versenyzők a kiválasztott versenyfeladatokat gyakorolták a versenyhelyzetnek
megfelelően kialakított körülmények
között, meghatározott időkeret és pontozási rendszer alapján.

A szakmai elméleti és gyakorlati felkészítés mellett kiemelkedően fontos a
mentális felkészítés és a csapategység
kialakulása. Ennek jegyében május 23–25.
között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében az idei versenyen
hazánkat képviselő összes szakma versenyzője és szakértője 3 napos csapatépítő
tréningen vett részt. A Lovasberényben
megrendezett felkészítőn három tréner vezetésével különböző edzésekkel
és gyakorlati feladatokon keresztül a
bizalomépítés, stresszkezelés, pozitív
gondolkodás, egymás előtti szereplés
és helyzetelemzés került fejlesztésre.
A tréningen lehetőség nyílt a többiek
megismerésére, a csapattagok közötti
kapcsolat megerősítésére.
Sikeres és eredményes versenyzést
kívánunk a magyar csapat összes versenyzőjének, köztük Sárvári Ádámnak
és Kálnai Leventének. Hajrá, Magyarok,
hajrá, asztalosok!

További információk:
www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu
www.skillshungary.hu
www.worldskills.org

Babanecz Csaba
okl. faipari mérnök
Worldskills- és Euroskills-szakértő
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