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Erdészeti szakmunkások
országos versenye

Az FVM Képzési és Szakoktatási Intézet
felkérésére 2003. április 28-30-a között
a miskolci Debreceni Márton Szakkép-
zô Iskola és az ÉSZAKERDÔ Rt. rendez-
te meg az Erdészeti Szakmunkások
Szakma Kiváló Tanulója Országos Ver-
senyét.

A versenyen három iskola, négy csa-
pata 16 tanulóval képviseltette magát.

Ásotthalom két csapattal, Szôcsény-
puszta és Miskolc egy-egy csapattal.

A versenyzôknek elméleti (írásbeli,
szóbeli) és gyakorlati feladatokból
(döntés, közelítés, motorfûrész-szere-
lés, lánckímélô darabolás, kombinált
darabolás és tisztítás) kellett bizonyítani
szakmai felkészültségüket.

A háromnapos verseny eredménye-
ként a 16 versenyzôbôl 13 tanuló érte el
azt a ponthatárt, hogy szakmunkás bi-
zonyítványt kaphasson.

A versenybizottság értékelése alap-
ján a tanulók színvonalas versenyt vív-

tak, amelynek sorrendiségét az elméleti
tudás döntötte el.

A csapatok gyakorlati felkészültségé-
nek azonos színvonalát mutatja, hogy
az elsô és negye-
dik helyezett kö-
zött mindössze 28
pont a különbség.

A szponzorok-
nak köszönhetôen
a csapatok és az
egyéni helyezettek
értékes tárgyjutal-
makat vehettek át
a versenybizottság
elnökétôl.

Ezúton is kö-
szönjük vala-
mennyi támogató-
nak a verseny
megrendezéséhez és a díjazottak jutal-
mazásához nyújtott anyagi segítséget.

Összesített végeredmény:
I.    helyezett: Ásotthalom I. csapata

1430 pont, II. helyezett: Ásotthalom II.

csapata 1386,5  pont, III. helyezett:
Szôcsénypuszta csapata 1352 pont, IV.
helyezett: Miskolc csapata 1188,5  pont

Rusz  Béla

„Egy nap a hegyekben,
egy hegynyi könyvvel ér fel.”

(John Muir)

A Mecseki Erdészeti Rt. az Árpádtetôi
tanösvény avatásakor mutatta be a kap-
csolódó Útikalauzt, melyet Adorján Ri-
ta erdei iskolavezetô szerkesztett, a ki-
adó a Mecseki Erdészeti Rt.

A félszáz oldalas ismertetô alapos el-
igazítást nyújt az erdei ösvényeken nyi-
tott szemmel barangolóknak. „Kirándu-
lásod során csak a lábnyomodat hagyd
az erdôben, és csak az emlékeidet vidd
magaddal”, írja Adorján Rita. A színes áb-
rákkal illusztrált kiadvány rajzait Mol-
nárné Lénárd Éva készítette, az útikalauz
összeállításában részt vettek: Merczi Ka-
talin, Ripszám István és Várady József.

A „Szakma kiváló tanulója” országos
verseny végeredménye

Tanösvényavató A Föld napja
Sellyén

A vigántpetendi fafaragó táborban ismer-
tem meg évekkel ezelôtt a két sellyei peda-
gógus hölgyet, Kabai Gyöngyit és Pálné
Gáspár Emíliát. Egy csokorravaló kisisko-
lással voltak ott jutalomtáborban. Termé-
szetes anyagokból gyártottak mindenféle
használati tárgyat és játékszert. Most ôk hív-
ták meg az Erdészeti Lapokat a déli vége-
ken lévô kisvárosba, ahol az általános isko-
la apraja-nagyja ünnepelte a Föld napját.

Kabai Gyöngyi fáradhatatlanul jött,
ment, szervezkedett. A tanári kar aktív
közremûködésével végül is egy játékos
délelôttön ismerkedtek a kamaszkor
elején lévô tanulók a természettel, a
sportos idôtöltéssel.

Szakmai füzetek
Nemrégen került a kezembe az ásotthalmi Bedô Albert Szakiskolához tartozó
erdôk vadjainak élôhelyét bemutató kis füzetecske. A Zsíros Attila által írt kiad-
vány a szakiskola hallgatóinak segít az elméleti és a gyakorlati ismeretek
elsajátításában, az erdônek mint élôhelynek alaposabb megismerésében. Min-
den bizonnyal e hatodik füzetet követi a többi.


