
Az erdészeti szakmunkásképzéshez
kapcsolódó „Szakma Kiváló Tanulója
Verseny” több évtizedes hagyományok-
kal rendelkezik, amelyet elõször 1971-
ben rendeztek meg. Ebben a tanévben
április 2-4. között az ásotthalmi Bedõ
Albert Középiskola, Erdészeti Szakisko-
la és Kollégium volt az országos ver-
seny házigazdája, amelyet a Magyar Ag-
rárkamara hirdetett meg.

A versenyen végül három iskola
négy csapata jelent meg. A mátrafüredi
VM ASzK, Szakképzõ Iskola – Mátra Er-
dészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdál-
kodási Szakképzõ Iskola és Kollégium,
a hajdúböszörményi Széchenyi István
Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és
Kollégium egy-egy csapata mellett a há-
zigazda iskola két csapattal indulhatott,
mivel itt két végzõs osztály fejezi be a
tanulmányait. A versenyben végzõs
osztályonként 1-1 csapat, csapatonként
4-4 tanuló vehet részt. Rajtuk kívül
egyéni versenyzõként további három
tanuló nevezett a versenyre, így ebben
az évben 19-en mérték össze tudásukat.
A verseny kétfordulós. Az elsõ forduló
– az iskolai háziverseny – rendezõje
minden szakmunkásképzést folytató is-
kola. Ez az országos versenyhez hason-
lóan elméleti és gyakorlati részekbõl
áll. A második forduló az országos ver-
seny, amelyet a versenyt meghirdetõ
Magyar Agrárkamara által felkért iskola
szervez. A versenyen a szakmunkás-
vizsgához hasonlóan nyolc modulból
mérettettek meg a tanulók. A verseny
nehézségét többek között az jelenti,
hogy a tanulók nem tanáraik, hanem
számukra ismeretlen pontozó bírók
elõtt adnak számot tudásukról. A verse-
nyen 20 erdészeti szakember, többnyire
a környezõ erdõgazdaságok erdõmér-
nökei töltötték be a pontozóbírók sze-
repét.

A verseny fölényes ásotthalmi siker-
rel zárult. A végeredmény:

Csapat:
1. Ásotthalom I.
2. Ásotthalom II.
3. Mátrafüred
4. Hajdúböszörmény
Egyéni:
1. Kovács Dániel, Ásotthalom
2. Ádám Gábor, Ásotthalom
3. Tóth Sándor, Ásotthalom
A 19 versenyzõ közül végül 10 tanu-

ló teljesítette sikeresen mind a 8 modul-
ból az elõírt szintet, akik a szakmai vizs-
ga letétele alól versenyeredményük
alapján vizsgamentességet kaptak. A
verseny közel 30 szponzorának kö-
szönhetõen valamennyi versenyzõ érté-
kes ajándékokkal térhetett haza. A
szponzorok által felajánlott ajándéko-
kat Sulyok Ferenc, a versenybizottság
elnöke adta át.

A verseny fõdíját, az Andreas Stihl
Kereskedelmi Kft. által felajánlott mo-
torfûrészt az egyéni összetett verseny
gyõztese, Kovács Dániel vihette haza,
amelyet Bodor László, a kft. képviselõ-

je adott át. Az Andreas Stihl Kereskedel-
mi Kft. további értékes ajándékait a ver-
seny egyéni helyezettjeinek legjobbjai
kapták. A Husqvarna Magyarország Ke-
reskedelmi Kft. által felajánlott motorfû-
részt a gyakorlati versenyek összetett
elsõ helyezettje, Tóth Sándor vihette
haza. Az Országos Erdészeti Egyesület
ajándékait Halápi Nándor, az OEE
Csongrád Megyei HCS elnöke adta át.

A legeredményesebb gyakorlati ver-
senyzõ iskolája kapta a Magyar Agrár-
kamara vándorserlegét, amelyet Pataki
Tamás, a Magyar Agrárkamara fõtaná-
csosa adott át. A Csongrád Megyei Ag-
rárkamara különdíját Hódi Pál, a Csong-
rád Megyei Agrárkamara elnöke adta át
a legjobb vadászati modult teljesítõ ver-
senyzõnek. Az Agrároktatási és Kutatá-
si Dolgozók Szakszervezetének ván-
dorserlegét a legjobb teljesítményt elért
csapat iskolájának dr. Bánk Gábor, az
AOKDSZ fõtitkára adta át Andrésiné dr.
Ambrus Ildikónak, a Bedõ Albert Közé-
piskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégi-
um igazgatónõjének.
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