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Folyamatosan mérjük oktatási színvo-
nalunkat, hazai és európai mércék alap-
ján is. Bizonyítanunk kell munkánk
eredményét, az oktatás létjogosultságát,
nyomon követni a tanulók fejlõdését és
mindezt megfelelõ formában doku-
mentálni is. Ezekre kifejezetten alkal-
mas mutató az a néhány tanulmányi
verseny, amelyekre az erdészeti szakma
iránt érdeklõdõ tanulók, fõként a tech-
nikusjelöltjeink várnak minden évben.
A szakiskolák által gyártott statisztiká-
kat papíron nehéz „megversenyeztet-
ni”, de az intézmények hírnevét erõsítõ
elméleti és gyakorlati szakmai eredmé-
nyek tükrözik az iskola szakmai és
technikai hátterét is. 

A beiskolázási és fenntartási nehéz-
ségekkel, az új belépõk gyenge tanul-
mányi átlagaival, felzárkóztatással
küzdve, és a pedagógusok elé állított
újabb kihívások miatt a szakmai mûhe-
lyek tanítványai érdeklõdési körükben
és tudásukban eltávolodtak egymástól.
Az anyagi támogatás általános hiánya és
a tanulók folyamatos leterheltsége mel-
lett nem könnyû felkészülni a tanulmá-
nyi versenyekre, és a versenyzõk moti-
váltságát a felkészülés során végig meg-
tartani. Tehát számos oka van annak,
hogy nehéz olyan motivált, érdeklõdõ
és netán idegen nyelvet is beszélõ tanu-
lókból versenycsapatot összeverbuvál-
ni, akikkel megjelenhetünk a színvona-
las hazai vagy nemzetközi versenyen.

Meggyõzõdéssel állíthatjuk, hogy a
hazai erdészeti szakképzés világszínvo-
nalú; de errõl csak nemzetközi színté-
ren, nemzetközileg elismert szabályok
alapján lehet megbizonyosodni. Egy
ilyen porond a 2001 óta évente megren-
dezett Erdésztanulók Szakmai Európa-
bajnoksága (European Championship
of Forestry Skills), amelyet a IALC Faki-
termelõ Világbajnokság szabályai alap-
ján rendeznek meg az erdészeti közép-
fokú szakképzésben részt vevõ diákok
számára. Az EUROPEA (Nemzetközi
Agrárszakképzési Szervezet) irányításá-
val és támogatásával olyan lehetõséget
teremtettek a tanulók és az iskolák
számára, amely a tapasztalatszerzés, a

kapcsolatteremtés és a fej-
lõdés mellett az egészséges
megmérettetésre is kiváló
alkalmat ad.

Az erdészeti elméleti tu-
dás és a gyakorlati készsé-
gek felmérését – az IALC
szabályai mellett – a közö-
sen elfogadott versenysza-
bályzat és a felkészülést se-
gítõ tudásanyag szolgálja.
Ezt a részt vevõ országok
közös munkájával folya-
matosan karbantartják, és
idõszerûsítik, hiszen az Eu-
rópa-bajnokságot minden
évben más ország iskolája
rendezi. 

A 2014-es versenyt Dél-
Tirol hegyei közt, az ideit
Észtország síkján tartották a terepnek és
az éghajlati viszonyoknak megfelelõen
változatos helyszíneken. Az Eb váloga-
tó versenyét – amelyre második alka-
lommal is a dr. Szepesi László Erdészeti
Gépész Emlékverseny szolgált – ismét a
soproni NymE Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola csapata nyerte meg.
Az olaszországi versenyre még igen ke-
vés nemzetközi versenytapasztalattal

érkeztünk, annak ellenére, hogy min-
dig szerepelt magyar csapat is az euró-
pai versenyen. A Dél-Tirolban fogadó
baráti légkör és a megmérettetést meg-
elõzõ intenzív felkészülés – a támogató-
inknak köszönhetõen –, a verseny tör-
ténelme során megszerzett legtöbb
pontot eredményezte a „rothos” magyar
csapatnak.  Egyedül a szimulátoros fa-
döntés tréfálta meg a versenyzõinket,
de az is kiderült, hogy szerelés verseny-
számban csapatunk nyújtotta a legki-
egyensúlyozottabb teljesítményt. 

Tavaly tavasszal a dél-tiroli Burgeis-
ban hatalmas tapasztalatra, sok barátra, új
szakmai kapcsolatokra tettünk szert. Ez
mind erõs tartalékokat és hatalmas lendü-
letet adott a  következõ õszi nemzeti kva-
lifikációra, amit ismét megnyerve jutot-
tunk ki a májusban Észtországban meg-
rendezett ECFS Európa-bajnokságra is.  

A piliscsabai válogatóra való felké-
szülés mellett az elsõ félévben rende-
zett szakmai versenyeken, köztük az
OSZTV-n való kimagasló szereplés is
hozzájárult a sikerhez. Láttuk a felnõtt
válogatott világbajnoki sikereit Svájc-
ban, támogatóink segítségével a lehetõ
legjobb eszközökkel és profi körülmé-
nyek közt edzõtáborozhattunk. 

A felkészülés meghozta a várt ered-
ményt. Az elvárás a korábbinál maga-
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sabb pontszám és a minél elõkelõbb he-
lyezés volt. A Gubicza Gábor, Szabó
Bence, Szalai Dániel és Viserálek Martin
végzõs erdésztechnikusokból álló ma-
gyar csapat Szabó György szakmai veze-
tésével az erdészeti szakmai számokban
4., összetettben 5. helyezést ért el.

A technikai versenyszámokban a
„balszerencsés” sorsolásnak – a gallya-
zástól eltekintve minden versenyszá-
mot csapatunk nyitott meg – köszönhe-
tõen hátrébb végeztünk, összetett 7. he-
lyen. A sikeres gallyazás (Szabó Bence
6. helye) idõeredményére, a büntetõ-
pontok nélküli döntési feladatokra, il-
letve a felmerülõ gondok sikeres meg-
oldására, azonban teljes szívbõl lehe-
tünk büszkék.

Ahogy a Magyar Fakitermelõ Váloga-
tott, úgy iskolánk csapata is a 4-5 fõs él-

boly mögött foglalt helyet a nemzetközi
„ranglistán”. Az idei versenyen a legfõbb
elismerést az hozta, hogy felzárkóztunk
az osztrák, német, olasz, szlovén és észt
csapatok mögé, amelyek állandó hátte-
rükkel rendszeresen a dobogón vagy a
környékén végeznek. A versenyt meg-
elõzõ elõkészítés során is kiderült, hogy
a szervezõk és a fõbírák is adnak a véle-
ményünkre, hamar „beloptuk magun-
kat” a verseny szervezését végzõ nem-
zetközi testület szívébe. Ennek köszön-
hetõen már most erõsödött a szakmai,
kollegiális kapcsolat az osztrák, a szlo-
vén és az erdélyi partnerekkel. 

Az Európa-bajnokságra való felké-
szülés a csapatnak, az õket felkészítõ
tanároknak, a nemzeti válogatót szerve-
zõ iskolának, a szakmai irányításnak és

a szponzoroknak egyaránt nagy kihí-
vás. Külön köszönet az agrárkamarának
és a NAKVI-nak, hogy a piliscsabai vá-
logatóverseny mellé állt, a két nagy
láncfûrészgyártó cég magyar képvisele-
tének, a magyar fakitermelõ válogatott
tagjainak, és Kántor Jánosnak, továbbá
mindenkinek, aki hozzásegítette a csa-
patot a sikeres versenyzéshez. 

A feladatnak nincs vége. Mondhat-
nánk azt is, hogy bizonyos szempont-
ból most kezdõdik a java. A csapatveze-
tõi értekezleteken már többször felme-
rült a kérdés, hogy Magyarországon mi-
kor lesz Eb. Készen állunk egy Európa-
bajnokság megszervezésére? Szakmai-
lag mindenképp, de a tárgyi és fõképp
az anyagi feltételeken még javítani kell.
Egy Magyarországon rendezett Eb
nagyban hozzájárulna a hazai szakkép-
zés fejlõdéséhez, hatalmas lehetõség
lenne az azt szervezõ és a résztvevõ is-
kolák, így az összes versenyre készülõ

tanuló számára. 2016-ban Hollandia
rendezi az Eb-t. Fontos lenne hogy a
döntéshozók személyes tapasztalatot
szerezzenek a versenyrõl, a körülmé-
nyekrõl. Támogatás nélkül nehéz, sõt
lehetetlen egy hazai iskolának kellõ
színvonalon megrendezni a nemzetkö-
zi versenyt.

Jól jönne a bíráskodás szempontjá-
ból is, hiszen a magyar erdész-tanár
kollégákat fel lehetne készíteni a nem-
zetközi szabályok szerinti bíráskodásra.
Ezt követõen megindulhatna az egysé-
gesítés a hazai tanulmányi versenyek
szabályozásában is. Amiben nagyon jók
vagyunk, az a munkavédelmi szabá-
lyok (EBSZ) betartása, de be kell ismer-
ni, hogy a tapasztaltak alapján ezt sem
sajátítják el diákjaink a készség szintjén.

Ami talán a legfontosabb, hogy lehetõ-
séget kell adni a tanulóknak, hogy éles-
ben gyakoroljanak, akár versenyre ké-
szülnek, akár a technikusi vizsgára. 

Természetesen bízunk benne, hogy
a jövõben – már a Földmûvelési Minisz-
térium fenntartásában – a soproni erdé-
szeti szakközépiskola csapata még részt
vehet Eb-n, de más iskola csapatának is
szeretnénk átadni az összegyûjtött ta-
pasztalatokat, mert hiszünk benne,
hogy a hazai erdészeti oktatás ügyét ez-
zel messze elõre vihetjük. Ehhez már
most szeretnénk kérni az FM, a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara és a szakmai
szervezetek segítségét, hogy a nemzet-
közi szereplésre ismét sikeres magyar
csapatot indíthassunk. 

Dr. Takács Viktor
mérnök-tanár, csapatvezetõ
NymE Roth Gyula Gyakorló 
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Kombinált darabolás, Szabó Bence mun-
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Gubicza Gábor a szerelésre összpontosít


