WORLDSKILLS 2011 MAGYARORSZÁGI VÁLOGATÓVERSENY
Az októberben megrendezésre kerülő londoni Worldskills szakmai világversenyen asztalos
szakmában is képviselik Magyarországot fiatal szakmunkások. A londoni versenyre a magyar
asztalos csapat támogatását és a válogatóverseny szervezését a Tooltechnic System Kft. és a
H-didakt Kft. biztosítja.
A Worlskills szabályzata értelmében a világversenyen huszonkét éves, vagy annál fiatalabb
versenyzők vehetnek részt. A Tooltechnic System Kft. és a H-Didakt Kft. által meghirdetett
felhívásra az ország minden tájáról érkeztek nevezések, közel ötven fiatal asztalos jelentkezett
a válogatóversenyre.
A nagyszámú jelentkezés miatt 2011. április 1-én előválogató versenyt rendeztünk.
Az előválogató versenyre a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola tanműhelyei
biztosították a feltételeket a sikeres lebonyolításhoz.
Az előválogatón a versenyzőknek egy háromszög alakú keretet kellett elkészíteni vízszintes és
ferde osztókkal kiegészítve, különböző asztalosipari kötésekkel. A feladat a hazai képzésben
nem szokványos, de már az előválogatón is szerettük volna érzékeltetni a versenyzőkkel és a
felkészítő tanárokkal, hogy a nemzetközi verseny elvárásait figyelembe kell venni.
A feladatott nehezítette, hogy bükkfából készült és négy óra állt rendelkezésre a feladat
teljesítésére.
Az előválogatón továbbjutott nyolc versenyzőnek nyílt lehetősége arra, hogy a
válogatóversenyen összemérjék tudásukat.
A válogatóverseny 2011. április 18-19-én került megrendezésre, melynek helyszíne a
HUNGEXPO „G” pavilonja volt. A válogatóverseny a Szakma Sztár fesztivál keretein belül
került megrendezésre a Szakma Kiváló Tanulója asztalos versennyel közös standon.
A kétnapos válogatóversenyen a feladat elkészítéséhez összesen tizenkét munkaóra állt a
versenyzők rendelkezésre, 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 támlás lépcsőelemet kellett elkészíteni, hagyományos asztalosipari
szerkezeti kötésekkel, szakszerűen, méretpontosan, kézi illetve gépi megmunkálással.
A feladatot bükkfából és kőrisfából készítették el a versenyzők.
A feladatok kivitelezéséhez szükséges alapanyagokat, gépeket és a gyalupadokat a szervezők
biztosították. A kéziszerszámokat az előzőleg megadott szerszámlista alapján hozták
magukkal a versenyzők. Az alkatrészeket a versenyzők méretre gyalulva, hosszméreti
ráhagyással kapták meg.
A versenyfeladathoz szükséges alapanyagokat a JAF Holz Kft., a feladat elkészítéséhez
szükséges gépeket pedig a Tooltechnic System Kft. biztosította.
Az alapanyagok előkészítését és a gyalupadokat a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és
Szakiskola biztosította.
A versenyzők munkájának értékelése az egyes feladatrészek elvégzését követően szakaszosan
történt. A feladatot a Worldskills szubjektív és objektív pontozási rendszere alapján a verseny
zsűri értékelte.

A zsűri tagjai:
Babanecz Csaba, Worldskills és Euroskills szakértő
Galambos Tibor, Euroskills 2008 versenyen 3. helyezett asztalosmester
Berkes Gábor, Worldskills 2009 versenyen kiválósági éremmel kitüntetett asztalosmester
Fekete Zoltán, asztalosmester
Viasz-Kádi Tibor, faipari mérnök
Kopasz Anikó, H-Didakt Kft. képviseletében
Laczik Szabolcs, Tooltechnic System Kft. képviseletében
A versenyzők munkáját a zsűri folyamatosan értékelte munkavégzés közben, illetve a verseny
végén. A részletes értékelési szempontok alapján a zsűritagok folyamatosan értékelték az
összes csomópont szerkezeti kialakítását ragasztás előtti állapotban. A verseny végén az
összeragasztott és elkészített feladatnál pedig a külső megjelenés, a méretpontosság és a
felület kidolgozás került értékelésre.
A feladat elkészítéséhez a gyakorlati készségek mellett komoly elméleti tudásra 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 nyolc versenyzőnek a versenyen nyújtott teljesítményéhez és a
példamutató munkájához, szorgalmuk és motiváltságuk pedig külön dicséretet érdemel.
Egyúttal szeretnénk megköszönni az iskolák felkészítő tanárainak a versenyzők komoly
felkészítését. Minden részvevőnek további szép sikereket kívánunk.
Helyezések:
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Iker Attila
Ónodi Zoltán
Botos András
Kovács Dániel
Sulics Bálint
Kaszás Gábor
Fehér Attila
Vadász István

Az első három helyezett versenyző és az Szktv asztalos verseny győztese vesz részt a további
felkészülésben. A júniusi kiválasztó versenyt követően pedig két versenyző képviseli majd a
magyar asztalos szakmát a 41. londoni Worldskills szakmai világversenyen, ahol több mint
húsz ország fiatal asztalosai mérik össze tudásukat.
További információk a versennyel kapcsolatban:
www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu
www.skillshungary.hu
www.worldskills.org

Babanecz Csaba
Okl. faipari mérnök
Worldskills és Euroskills asztalos szakértő
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