Lapszabászat, élfóliázás (ABS-sel is
Fuvarszervezésben segítünk!

FALCO Karát Bútorlap Kft.
1151 Bp., Rákospalota, Székely Elek u. 9-11.
a FALCO

Zrt. márkakereskedôje

A teljes FALCO termékskálát raktárról, nagy- és
kiskereskedelmi kiszerelésben, ütemezve, elôkészítve,
fuvarszervezésben segítve tudjuk biztosítani
Forgalmazott
termékeink:
 Cementkötésû (Betonyp)
faforgácslap 8-40 mm
vastagságban
 Natúr faforgácslap bútoripari finomfelületû
minôségben
8-38 mm vastagságban
 Laminált faforgácslap
8-38 mm vastagságban,

teljes szín és struktúraválasztékban
 Színazonos laminált
farostlemez hátfal
 Konyhai munkalapok
(30 és 40 mm vastagságban) és kiegészítô
tartozékaik
 Rétegelt lemez 4-18 mm
vastagságban
 MDF lapok

Telefonszámaink: Tel./Fax: 306-3942, 306-6129, 306-6132
e-mail: iroda@falcokaratkft.hu; web: www.falcokaratkft.hu
Árukiadás: H-Cs: 7.00-16.00-ig, Pénteken 7.00-13.00-ig

Felkészülés a Worldskills 2011 versenyre bútorasztalos és épületasztalos szakmában
Botos András

Idén október 5-8. között rendezik meg a 41.
Worldskills szakmai versenyt Londonban, amelyre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával a bútorasztalos és az épületasztalos
szakma is nevezésre került.
A londoni versenyre a magyar asztalos csapat
szponzorálását a Festool márka hazai márkaképviselete a Tooltechnic System Kft. és a
H-Didakt Kft. biztosítja.
A nagyszámú jelentkezés miatt áprilisban elôválogató versenyt rendeztünk. Az elôválogatón továbbjutott nyolc versenyzônek nyílt lehetôsége
arra, hogy a válogatóversenyen összemérjék tudásukat. A kétnapos válogatóverseny a Szakma
Sztár fesztivál keretein belül került megrendezésre a Szakma Kiváló Tanulója asztalos versenynyel közös standon április 18-án és 19-én. Az elsô három helyezett versenyzô és az Szktv asztalos verseny gyôztese vett részt a további felkészülésben.
Június 24-én a Kaesz Gyula Faipari Szakközép- és
Szakiskolában megrendezett kiválasztó verseny
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eredménye alapján a bútorasztalos (cabinetmaking) szakmában Botos András, az épületasztalos
(joinery) szakmában pedig Ónodi Zoltán indul a
2011-es londoni Worldskills szakmai versenyen.
Minden versenyzôt egy szakértô kísér a versenyre,
az épületasztalos szakmában Babanecz Csaba
Worldskills és Euroskills szakértô, a bútorasztalos szakmában pedig Galambos Tibor korábbi
Euroskills versenyzô tölti be ezt a tisztséget.
A két versenyzô felkészítése a kiválasztó verseny után elkezdôdött.
Botos András az ÉVOSZ szervezésében egy Leonardo Program keretében a francia Les Compagnons Du Devoir felnôttképzô intézményben tanul.
A versenyzô a júliusi idôszakban Galambos Tibor
szakértô által összeállított feladatokat gyakorolta
az intézmény mûhelyében, a felnôttképzô központ
és a francia mesterek támogatásával és együttmûködésével.
Ónodi Zoltán július elsô felében Fekete Zoltán asztalosmûhelyében, Bér községben, Babanecz Csaba szakértô által összeállított feladatokat gyakorolta, míg július második felében Hajdúnánáson
édesapja mûhelyében gyakorolta a feladatokat.
Augusztus 2-án Budapesten a Tooltechnic
System Kft. oktatótermében tartottunk egész
napos tréninget a versenyzôk, a szponzorok, a
szakértôk és a felkészítôk részvételével.
A versenyzôk a szponzorok által biztosított Festool
márkájú gépeket fogják használni a versenyen és
ezekkel a gépekkel végzik a további felkészülést is.

Ónodi Zoltán

A felkészítésben részt vesznek azok a szakiskolák is, ahol a versenyzôk korábban tanultak.
A gödi Piarista Szakiskolában Botos András, a
hajdúnánási Csiha Gyôzô Szakképzô Iskolában
pedig Ónodi Zoltán készül mestereivel.
Augusztusban Fekete Zoltán asztalosmûhelyében
a versenyzôk együtt készülnek két héten keresztül. A versenyzôk az elôzetes test projekt feladatokat gyakorolják a Worldskills verseny helyzetnek megfelelô idôbeosztással, és pontozási kritériumok figyelembevételével.
Szeptemberben Botos András a francia felnôttképzô központban folytatja a felkészülést, Ónodi
Zoltán pedig a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola tanmûhelyében gyakorol a
versenyre.
Sikeres felkészülést és eredményes versenyt kívánunk a versenyzôknek.
További információk: www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu, www.skillshungary.hu, www.worldskills.org
Babanecz Csaba okl. faipari mérnök
Worldskills és Euroskills asztalos szakértô

