szakmai verseny

Felkészülés: Euroskills 2012
Az idén október 4–6. között megrendezésre kerülő belgiumi Euroskills szakmai versenyen
27 ország közel 500 versenyzője méri össze tudását 44 szakmában, egyéni versenyszámokban és csapatversenyben. Magyarországot 20 fiatal szakember képviseli különböző
szakmákban.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara döntése és támogatása alapján a
faipari technológiák versenyszámban
is képviselik Magyarországot fiatal
asztalosszakemberek. A versenyen 3
fős asztaloscsapat méri össze tudását
Európa legjobb asztalosaival. A csapatban
egy bútorasztalos, egy épületasztalos

és egy faiparigép-kezelő versenyző
szerepel. A belgiumi versenyre a magyar asztaloscsapat szponzorálását a
Festool márka hazai márkaképviselete, a
Tooltechnic System Kft. és a H-didakt
Kft. biztosítja.
A 3 fős asztaloscsapatba két versenyző már korábban bekerült a Worldskills
versenyen elért eredményeik alapján.
Berkes Gábor a 2009-ben Calgaryban,
Ónodi Zoltán pedig a 2011-ben Londonban megrendezett Worldskills versenyen
nyújtott teljesítmény és eredmény alapján jogosultak az idei Euroskills versenyen való részvételre. A csapat harmadik tagja Sárvári Ádám, aki a tavasszal
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megrendezett válogatóversenyen első
helyezést ért el, így kialakult az Euroskills versenyre készülő csapat.
A harmadik alkalommal megrendezésre
kerülő Euroskills versenyen Berkes Gábor
a bútorasztalos, Ónodi Zoltán az épületasztalos és Sárvári Ádám a faiparigépkezelő szakmában indul versenyzőként.
A korábbi nemzetközi versenyeken
elért eredményekről és az idei válogatóversenyről részletesen már korábban
beszámoltunk.
Minden versenyzőt egy szakértő kísér
a versenyre, az épületasztalos szakmában
Babanecz Csaba Euroskills-főszakértőhelyettes, a bútorasztalos szakmában
Galambos Tibor Euroskills-szakértő, a
faiparigép-kezelő szakmában pedig Fekete Zoltán Euroskills-szakértő tölti be
ezt a tisztséget.
A szakértők feladata a versenyzők
felkészítésének koordinálása, és a szakértők dolgozzák ki a versenyfeladatot és
az értékelési rendszert is. A verseny alatt
pedig a lebonyolításban és a zsűrizésben
tevékenykednek.

A szakértők egy internetes fórumon
tájékozódnak a versennyel kapcsolatos
információkról.
Minden szakmának külön fórumoldala van, és a szakértők innen tudják letölteni, illetve feltölteni a szakmájukhoz
kapcsolódó technikai dokumentációkat,
szabályzatokat és feladatokat. A szakértők választják ki a versenyfeladatot
is, egy internetes szavazás keretében.
A kiválasztott feladatok nyilvánosak, a
versenyzők gyakorolhatják.
A faipari technológiák versenyszámban július elején került kiválasztásra
az idei versenyfeladat. A versenyzőknek a 3 napos versenyen 18 óra alatt
egy komplett asztalosterméket kell
elkészíteni egyéni, illetve csapatmunkában. A bútorasztalos versenyzőnek
egy ajtós-fiókos kisszekrényt kell majd
elkészíteni bükk furnérozott forgácslapból és bükkfából, az épületasztalos
versenyzőnek pedig egy ablakszerkezetet szintén bükkfából. A faiparigépkezelő versenyzőnek több feladata is
van, ő készíti elő a másik két versenyző
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részére az alapanyagok egy részét, illetve egy ajtóbetétbe kell díszítőmarást
készítenie CNC-felsőmarógéppel, programírással egybekötve. A versenyen az
egyéni munka mellett nagy szerepe van
a csapatmunkának is, hiszen a harmadik versenynapon az egyéni feladatokat
össze kell építeni, így fog elkészülni a
komplett termék.
A felkészülés első részeként a magyar
asztaloscsapat május 17-én és 18-án sikeres bemutatót tartott a 20. Ligno Novum
Faipari Szakkiállításon, mely a Hungexpo
„A” pavilonjában került megrendezésre.
A három versenyző, Berkes Gábor, Ónodi Zoltán és Sárvári Ádám először szerepelt együtt nyilvános rendezvényen,
amely hozzájárult a csapategység és a
csapatmunka kialakulásához. A versenyzők mindkét napon korábbi Euroskills
versenyfeladatokat gyakoroltak közönség előtt, versenykörülmények között.
A versenyzők munkáját Babanecz Csaba
és Fekete Zoltán szakértő segítette, illetve a szponzorok részéről Kopasz Anikó
koordinálta.
A rendezvényen szerzett tapasztalatok nagymértékben elősegítették a
további felkészülést.
Az asztaloscsapat részére a kiállítói
területet az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség és az X-Meditor Kft., a
Ligno Novum kiállítás szervezője biztosította.
Június 11–18. között Székesfehérváron a Sárvári Kft. asztalosműhely-
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ében ifj. Sárvári József asztalosmester
vezetésével, majd ezt követően Fekete Zoltán asztalosműhelyében Béren
folytatódott a felkészülés az előzetes
versenyfeladatok, rajzok értelmezésével, elemzésével, illetve a szakértők
által kiadott gyakorlófeladatok elkészítésével.

A csapat június 19-én a szponzorok
szervezésében egésznapos tréningen
vett részt Budapesten. A Tooltechnic
System Kft. oktatótermében megrendezett szakmai felkészítőn Győry Csaba,
a Tooltechnic System Kft. képviselője
bemutatta a versenyen használható
Festool márkájú gépeket és szerszámokat, a versenyzők pedig gyakorolták a
gépbeállításokat és a gépekkel végezhető
különböző műveleteket.
Az Euroskills versenyen a gyalupadokat és az asztalosipari gépeket a szervezők biztosítják, de a kéziszerszámokat
és kézi kisgépeket egy előre megadott
szerszámlista alapján a versenyzőknek
kell vinniük a versenyre.
A versenyzők a szponzorok által biztosított Festool márkájú gépeket fogják
használni a versenyen, és ezekkel a gépekkel végzik a felkészülést is.
Június 20. és 28. között a budapesti
Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és
Szakiskola tanműhelyében a versenyzők
az egyik lehetséges versenyfeladatot készítették el két alkalommal, a szponzorok
által biztosított Festool márkájú gépekkel. A cél az volt, hogy a versenyzők az
egyéni feladatot és a csapatmunkát is
gyakorolják, illetve a különböző szerkezeti kialakításokat a legmegfelelőbb
gépekkel és szerszámokkal készítsék
el. A kitűzött feladatokat a versenyzők
nagyszerűen teljesítették. A továbbiakban már a meghatározott modulok és
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adatot gyakorolták tovább az Euroskills
versenyhelyzetnek megfelelő időbeosztással és pontozási kritériumok figyelembevételével. A versenyzők háromszor
készítették el a feladatokat, különösen
figyelve az időbeosztásra, és a megfelelő
technológia alkalmazására. Ezen kívül
nagy hangsúlyt fektetve a minőségre és
a szigorú értékelési rendszer követelményeinek betartására.
A felkészítésen a szakértők is részt
vettek, és folyamatosan koordinálták,
értékelték a versenyzők munkáját.
Az eddigi felkészülés során nagyszerűen összekovácsolódott a csapat, kialakult egy nagyon jó csapategység és csapatszellem. A három versenyző kiválóan
tud önállóan és együtt is dolgozni, sokat
tanulnak egymástól, és folyamatosan
segítik egymás munkáját.
Ez a szemlélet nagymértékben hozzájárulhat a sikeres szerepléshez.
Szeptember elején indul az intenzív
felkészítés, melynek helyszínei a budapesti Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola tanműhelye és a székesfehérvári Sárvári Kft. asztalosműhelye.
A négyhetes intenzív felkészülés során a
versenyfeladatok gyakorlása történik, a
versenyhelyzetnek megfelelően kialakított körülmények között, meghatározott

időbeosztás alapján folytattuk a feladatok gyakorlását.
A versenyfeladathoz elkészített részletes értékelési szempontok alapján a
szakértők folyamatosan értékelték a
versenyzők munkáját.
A szakmai elméleti és gyakorlati felkészítés mellett kiemelkedően fontos a
mentális felkészítés és a csapategység
kialakulása. Ennek jegyében július 5–7.
között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében az idei versenyen hazánkat képviselő összes szakma versenyzője és szakértője 3 napos csapatépítő
tréningen vett részt. A Lovasberényben
megrendezett felkészítőn három tréner vezetésével különböző edzésekkel
és gyakorlati feladatokon keresztül a
bizalomépítés, stresszkezelés, pozitív
gondolkodás, egymás előtti szereplés és
helyzetelemzés került fejlesztésre.
A tréningen lehetőség nyílt a többiek
megismerésére, a csapattagok közötti
kapcsolat megerősítésére.
A szakmai felkészülés július 9-től
20-ig Győrben folytatódott Berkes Gábor munkahelyén, a Trendy Design Kft.
műhelyében, Illés Gábor cégvezető vezetésével.
A versenyzők itt már a kiválasztott és
már korábban is elkészített versenyfel-

Már elérhetők
a CORIAN® új színei
22 új szín a palettán!

időkeret és pontozási rendszer alapján.
Az asztalosversenyzők szeptember
7-én és 8-án Sopronban az InnoLignum
Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat keretében fognak bemutatót tartani, ahol szintén az idei
versenyfeladatot készítik el.
Az októberi verseny hangulatát vár
hatóan fokozza majd, hogy az idei Euroskills
verseny eddig egyedülálló módon a belgiumi Spa-Francorchamps formula–1-es
versenypályán kerül megrendezésre. Valószínűleg egy izgalmas versenyt fogunk
átélni a paddockban és a boxutcában.
Sikeres és eredményes versenyzést
kívánunk a magyar csapat összes versenyzőjének, köztük Berkes Gábornak,
Ónodi Zoltánnak és Sárvári Ádámnak.
Hajrá magyarok, hajrá asztalosok!
Babanecz Csaba
Euroskills főszakértő-helyettes

További információk
a versennyel kapcsolatban:

www.tanmuhely.hdidakt.hu
www.festool.hu
www.skillshungary.hu
www.euroskills.org

LUC MŰSZÁRÍTOTT FŰRÉSZÁRU
I. – III. minőségi osztály
22x100, 120, 150, 180
36x175, 195
44x100
50x125
54x125
II. – III. minőségi osztály
22x150
22x120

®

• Corian pultok gyártása,
kivitelezése
• 100-féle szín raktárról és rendelésre
• szállítás – 8 nap
• belgiumi képzés, magyar tolmáccsal

LUC MŰSZÁRÍTOTT LÉC
28x48, 35x45, 45x45, 45x65, 58x58

• 10 ÉV GARANCIA!

akrillapok, mosdók, mosogatók,
ragasztók, ragasztópisztolyok,
egyéb kiegészítők

GYALULT DESZKA,
LAMBÉRIA
20x95, 20x115, 20x145

WOODSTOCK 2000 BT. a Corian

®

hivatalos magyarországi forgalmazója
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