szakmai verseny

Euroskills 2012 – magyarországi
válogatóverseny
Az idén október 4–6. között megrendezésre kerülő belgiumi Euroskills szakmai versenyen a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara döntése és támogatása alapján a faipari technológiák
versenyszámban is képviselik Magyarországot fiatal asztalos szakemberek. A versenyen 3 fős
csapat méri össze tudását Európa legjobb asztalosaival. A csapatban egy bútorasztalos, egy
épületasztalos és egy faipari gépkezelő versenyző szerepel.
A belgiumi versenyre a magyar asztalos
csapat szponzorálását és a válogatóver
seny szervezését a H-Didakt Kft. és a
Festool márka hazai márkaképviselete,
a Tooltechnic System Kft. biztosítja. A 3
fős csapatba két versenyző már korábban
bekerült a Worldskills versenyen elért
eredményeik alapján. Berkes Gábor a
2009-ben Calgaryban, Ónodi Zoltán
pedig a 2011-ben Londonban megren
dezett Worldskills versenyen nyújtott
teljesítmény alapján jogosultak az idei
Euroskills versenyen való részvételre, így
a válogatóversenyen a csapat harmadik
tagját kerestük. Az Euroskills szabály
zata értelmében a versenyen huszonöt
éves vagy annál fiatalabb versenyzők
vehetnek részt. A H-Didakt Kft. és a
Tooltechnic System Kft. által meghirde
tett felhívásra az ország minden tájáról
érkeztek nevezések, közel harminc fiatal
asztalos jelentkezett a válogatóversenyre.
A versenyfelhívásban iskolánként max.
2 fő jelentkezhetett, így az iskolák több
ségében már egy iskolai előválogatás is
megelőzte a jelentkezést.

Előválogató

A nagyszámú jelentkezés miatt 2012.
március 28-án országos előválogató
versenyt rendeztünk. Az előválogató
versenyre a Kaesz Gyula Faipari Szak
középiskola és Szakiskola tanműhelyei
biztosították a feltételeket a sikeres
lebonyolításhoz.
Az előválogatón a versenyzőknek egy
árkolt ajtókeretet kellett elkészíteniük
ferde osztókkal kiegészítve, különböző
asztalosipari szerkezeti kötésekkel. A
feladat elkészítéséhez a versenyzők a
szponzorok által biztosított gérvágó
körfűrészgépet és asztali marógépet,
illetve az általuk hozott kéziszerszámokat
használhatták. A feladatot nehezítette,
hogy tölgyfából készült, és öt óra állt
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kiegészítve, különböző asztalosipari szerkezeti kötésekkel

rendelkezésre a feladat teljesítésére.
Az előválogatón továbbjutott négy
versenyzőnek nyílt lehetősége arra,
hogy a válogatóversenyen összemérjék
tudásukat.

Válogatóverseny

A válogatóverseny 2012. április 11–12-én
került megrendezésre, melynek helyszíne
a HUNGEXPO „G” pavilonja volt. A válo
gatóverseny a Szakma Sztár fesztivál
keretein belül került megrendezésre a
Szakma Kiváló Tanulója versennyel közös,
de elválasztott standon.
A kétnapos versenyen a feladat elké
szítéséhez összesen tizenkét munkaóra
állt a versenyzők rendelkezésére, és ez
idő alatt a nemzetközi versenyekhez
hasonlóan egy gyakorlati feladatot
kellett elkészíteniük. A versenyfeladat
és az értékelési szempontok egyaránt

a nemzetközi versenyek elvárásainak
megfelelően kerültek összeállításra.
A versenyfeladatban egy sarokszekrényt
kellett elkészíteni szakszerűen, méretpon
tosan, kézi, illetve gépi megmunkálással.
A feladat anyaga tölgyfa és kőrisfa, illetve
furnérozott forgácslap és rétegelt lemez
volt. A feladatok kivitelezéséhez szükséges
alapanyagokat, gépeket és a gyalupadokat
a szponzorok és a támogatók biztosították.
A kéziszerszámokat az előzőleg megadott
szerszámlista alapján hozták magukkal
a versenyzők, az alkatrészeket méretre
gyalulva, hosszméreti ráhagyással kap
ták meg. A versenyfeladathoz szükséges
alapanyagokat a Zatik Faáruház Fatelep, a
feladat elkészítéséhez szükséges gépeket
pedig a Tooltechnic System Kft. biztosította
Festool márkájú gépei révén. Az alap
anyagok előkészítését és a gyalupadokat
a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és
Szakiskola biztosította.
2012. 04. I Magyar Asztalos és Faipar

szakmai verseny

A versenyzők munkájának értékelése
az egyes feladatrészek elvégzését követően szakaszosan történt. A feladatot az
Euroskills szubjektív és objektív pontozási rendszere alapján a versenyzsűri
értékelte.

A zsűri tagjai:
I Babanecz Csaba, Euroskills-főszakértőhelyettes
I Fekete Zoltán, Euroskills-szakértő
I Galambos Tibor, Euroskills-szakértő
I Berkes Gábor, Worldskills-versenyző
I Kopasz Anikó a H-Didakt Kft. képviseletében
I Győry Csaba a Tooltechnic System Kft.
képviseletében
I Viasz-Kádi Tibor szaktanár, NyME
Roth Gyula SZKI
I Mózes Lajos, Magyar Asztalos és Faipar
újság
A versenyzők munkáját a zsűri folyamatosan pontozta munkavégzés közben,
illetve a verseny végén. A részletes értékelési szempontok alapján a zsűritagok
folyamatosan értékelték a szerkezeti
kötések kialakítását ragasztás előtti
állapotban, a verseny végén az összeragasztott és elkészített feladatnál pedig a
külső megjelenés, a méretpontosság és a
felületkidolgozás került értékelésre.

Helyezések:
I Sárvári Ádám – Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképző Iskola, Székesfehérvár
I Iker Attila – Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképző Iskola, Székesfehérvár
I Kovács Dániel – Építőipari, Faipari
Szakképző Iskola, Kaposvár
I Kaszás Gábor – Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest.
A feladat elkészítéséhez a gyakorlati
készségek mellett komoly elméleti tudás-

A 3 fős Euroskills-csapatba két versenyző már korábban bekerült a Worldskills versenyen
elért eredményeik alapján, így a válogatóversenyen a csapat harmadik tagja kerestetett.
A versenyzők az utolsó percig keményen és kitartóan dolgoztak, közülük a zsűri döntése
alapján Sárvári Ádám bizonyult a legjobbnak. Ő képviselheti hazánkat a csapat harmadik
tagjaként az Euroskills döntőn Belgiumban

ra is szükség volt. A kétnapos verseny
komoly erőpróbát jelentett a versenyzők
számára, de az utolsó percig keményen
és kitartóan vettek részt a versenyfeladat
elkészítésében.
Gratulálunk mind a négy versenyzőnek
a versenyen nyújtott teljesítményéhez és
a példamutató munkájához, szorgalmuk
és motiváltságuk pedig külön dicséretet
érdemel. Egyúttal szeretnénk megköszönni az iskolák felkészítő tanárainak
és szakoktatóinak a versenyzők komoly
felkészítését. Minden résztvevőnek további szép sikereket kívánunk.
A válogatóversenyen első helyezést
elért versenyző lett a harmadik csapattag, így kialakult az Euroskills versenyre
készülő csapat. A harmadik alkalommal
megrendezésre kerülő Euroskills verse-

nyen Berkes Gábor a bútorasztalos, Ónodi
Zoltán az épületasztalos és Sárvári Ádám
a faipari gépkezelő szakmában indul a
versenyen. A gépkezelőnek kiemelkedő
ismeretekkel kell rendelkeznie a gépek
beállításában, ill. használatában, és
többek között egy CNC-programot is el
kell készítenie.
Sikeres felkészülést kívánunk a versenyzőknek.

További információk
a versennyel kapcsolatban:
www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu
www.skillshungary.hu
www.euroskills.org

Babanecz Csaba
Euroskills-főszakértő-helyettes

A válogatóversenyen egy sarokszekrényt kellett elkészíteni szakszerűen, méretpontosan, kézi, illetve gépi megmunkálással. Funkciója
italtartó szekrény, pohártartóval, ill. alul egy háromszögletű, fecskefarkú csapozással összeépített palacktartó rekesszel
Magyar Asztalos és Faipar I 2012. 04.
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