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Faipari technológiák versenyszám
A magyar asztalos csapat történelmi sikert aratott a belgiumi Euroskills 2012 versenyen.
Az asztalos versenyzők két egyéni és egy csapat aranyérmet szereztek. A bútorasztalos
egyéni versenyszámban Berkes Gábor aranyérmes, az épületasztalos szakmában pedig
Ónodi Zoltán szerezte meg a legfényesebb érmet. Csapatversenyben a Berkes Gábor,
Ónodi Zoltán, Sárvári Ádám alkotta magyar csapat végzett az első helyen.
A harmadik alkalommal megrendezett belgiumi Euroskills szakmai versenyen 23 ország több
mint 400 versenyzője mérte össze tudását 44 szakmában, egyéni versenyszámokban és
csapatversenyben. Magyarországot 20 fiatal szakember képviselte 15 szakmában.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara döntése és támogatása alapján a faipari technológiák
versenyszámban is képviselték Magyarországot fiatal asztalos szakemberek. A versenyen 3
fős asztalos csapat mérte össze tudását Európa legjobb asztalosaival. A versenyen Berkes
Gábor bútorasztalos, Ónodi Zoltán épületasztalos és Sárvári Ádám faipari gépkezelő vett
részt. A belgiumi versenyre a magyar asztalos csapat szponzorálását a Festool márka hazai
márkaképviselete a Tooltechnic System Kft. és a H-didakt Kft. biztosította.
A korábbi nemzetközi versenyeken elért eredményekről és a csapat felkészüléséről
részletesen már korábban beszámoltunk.
Minden versenyzőt egy, a saját országából érkezett szakértő kísér a versenyre, az
épületasztalos szakmában Babanecz Csaba Euroskills főszakértő helyettes, a bútorasztalos
szakmában Galambos Tibor Euroskills szakértő, a faipari gépkezelő szakmában pedig Fekete
Zoltán Euroskills szakértő töltötte be ezt a tisztséget.
A szakértők feladata a versenyző felkészítésének koordinálása, illetve a versenyfeladat és az
értékelési rendszer kidolgozása. A verseny alatt pedig a lebonyolításban és a zsűrizésben
tevékenykednek.
A faipari technológiák versenyszámban három szakmát egyesítve, háromfős csapatok
vetélkedtek. A három szakma a bútorasztalos, az épületasztalos és a faipari gépkezelő. A
versenyen 9 csapat, 27 versenyzője mérte össze tudását. Magyarország mellett Belgium,
Hollandia, Portugália, Spanyolország, Észtország, Lettország, Szlovénia és Ciprus asztalos
versenyzői indultak a kontinensviadalon.
A szakértők a feladatot úgy dolgozták ki, hogy mindhárom versenyzőnek külön feladata volt.
A verseny utolsó fázisában csapatmunka keretében kellett összeépíteni a három különböző
feladatot, és így a három szakmát ötvöző komplett asztalos termék készült el. A zsűri
mindhárom szakmában külön értékelte az egyéni feladatokat, a verseny végén pedig a
csapatmunkában elkészült komplett feladatot is pontozta. Az eredményhirdetésnél a három
egyéni számban és csapatban is hirdettek eredményt.
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A versenyzők számára az alapanyagokat, a gyalupadokat, és az asztalosipari gépeket
(egyengető gyalugép, vastagsági gyalugép, asztalos körfűrészgép, szalagfűrészgép, asztalos
marógép, hosszlyukfúrógép, CNC megmunkáló központ), a szervezők biztosították, ezen
kívül pedig a versenyzők használhatták a saját kéziszerszámokat és kézi kisgépeket is.
A magyar asztalos csapat részére a szerszámokat és a kézi kisgépeket a Tooltechnic System
Kft. (Festool márka hazai márkaképviselete) biztosította. A kéziszerszámokat és a kézi
kisgépeket az előzőleg megadott szerszámlista alapján hozták magukkal a versenyzők.
A háromnapos versenyen a versenyzőknek egy komplett asztalos terméket kellett elkészíteni
egyéni, illetve csapatmunkában 18 óra versenyidő alatt. A versenyfeladat moduláris jellegű
volt, és az egyes modulokat meghatározott idő alatt kellett elkészíteni.
A bútorasztalos feladat egy fiókos, keretbetétes ajtóval ellátott kisszekrény volt. A
szekrénykorpusz bükk furnérozott mdf lapból készült, az élzárás élléccel történt. A fiók
bükkfából, fecskefarkú fogazással került összeépítésre. A furnérozott ajtóbetétet is a
versenyzők készítették el.
Az épületasztalos versenyzőknek egy ajtószerkezetet kellett elkészíteni szintén bükkfából. Az
első feladat egy 1:1-es műhelyrajz elkészítése volt, majd az ajtó szerkezeti kialakítása és
összeépítése. Az ajtó alsó részén a faipari gépkezelő által elkészített ajtóbetétet kellett
beépíteni, a felső részén pedig íves és ferde üvegosztókat kellett kialakítani.
A faipari gépkezelő versenyzőknek több feladatuk is volt, ők készítették elő a másik két
versenyző részére az alapanyagok egy részét, illetve egy ajtóbetétbe egy díszítőmarást kellett
elkészíteni CNC felsőmarógéppel. Az ajtóbetét marásához szükséges programot a versenyzők
írták meg. A versenyen az egyéni munka mellett nagy szerepe volt a csapatmunkának is,
hiszen a harmadik versenynapon az egyéni feladatokat össze kellett építeni, így készült el a
komplett termék.
A versenyzők munkájának értékelése minden versenynap végén, illetve munka közben történt
az előzőleg kidolgozott részletes pontozási kritériumok alapján. Az értékelést a szakértők
végezték objektív és szubjektív szempontok alapján.
A részletes értékelési szempontok alapján a szakértők az összes csomópont szerkezeti
kialakítását értékelték ragasztás előtti állapotban. Az összeragasztott és elkészített feladatnál
pedig a külső megjelenés, a méretpontosság és a felület kidolgozás került értékelésre.
A magyar csapat a negyedik legtöbb aranyérmet elhozva összesen 5 arany (faipari
technológiák csapatverseny, épületasztalos, bútorasztalos, mechatronika csapatverseny,
vállalati ICT team, szakmákban), 1 ezüst (virágkötő szakmában) 5 bronz (ács csapat, fodrász,
pincér, karbantartó tisztítóspecialista, szakács-pincér csapat szakmában) és 2 kiválósági
éremmel (festő, szakács) 23 ország közül a 6. helyen végezve teljesítette a belgiumi
EuroSkills 2012 versenyt, a szakmák Európa bajnokságát.
Október 18-án Áder János, Magyarország köztársasági elnöke ünnepi vacsorára hívta meg az
Euroskills versenyen részt vett magyar csapatot a Sándor- palotába abból az alkalomból, hogy
kifejezze elismerését a kiválóan szereplő magyar csapat teljesítményéért.
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Köszönet mindenkinek, aki részt vett a versenyzők felkészítésében, támogatta a csapatot és
hozzájárult ahhoz, hogy ez a kiváló fiatal asztalos csapat a dobogó legfelső fokára állhasson.
A magyar asztalos csapat felkészülését a Tooltechnic System Kft. (a Festool márka hazai
márkaképviselete) és a H-Didakt Kft. szponzorálta.
A versenyzők felkészítésének további résztvevői és támogatói:
Babanecz Csaba, Fekete Zoltán, Galambos Tibor, a verseny hivatalos szakértői
Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
Sárvári Kft., Ifj. Sárvári József asztalosmester vezetésével
Róth Ferenc, CNC programozás és gépkezelés
Trendy Design Kft., Illés Gábor cégvezető vezetésével
Magyar Asztalos és Faipar, X-Meditor Kft.
Zatik Faáruház Fatelep
Gratulálunk a versenyzőknek a versenyen nyújtott kiváló teljesítményhez és a csodálatos
eredményekhez, illetve a versenyen és a felkészítés alatt végzett kiemelkedő és példamutató
munkájukhoz. További sikeres és eredményes munkát kívánunk.
További információk a versennyel kapcsolatban:
www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu
www.skillshungary.hu
www.euroskills.org
Budapest, 2012. október 25.
Babanecz Csaba
Euroskills főszakértő helyettes
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