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VERSENYEK
• ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓK KÖZÉPISKOLAI 

VERSENYE
• SZAKMA KIVALÓ TANULÓJA VERSENY
• Részvétel a Fertődi Porpáczy Aladár versenyen
Fejlesztések
Szakmunkás vizsga
Nyári gyakorlat
Köszönet





MottMott óó: Most mutasd meg, hogy : Most mutasd meg, hogy 
traktorral mit tudsz!traktorral mit tudsz!

•• SzervezSzervezőő:: BorsodBorsod--AbaAbaúújj--ZemplZempléén Megyei Rendn Megyei Rendőőrr--
ffőőkapitkapitáánysnysáág g éés a Borsods a Borsod--AbaAbaúújj --ZemplZempléén Megyei Balesetn Megyei Baleset--
megelmegelőőzzéési Bizottssi Bizottsáágg

•• CCéél: l: helyes khelyes köözlekedzlekedéésre nevelsre neveléés, a ks, a köözlekedzlekedéési ismeretek si ismeretek 
bbőővvííttéése, a balesetmentes kse, a balesetmentes köözlekedzlekedéés els előősegsegííttéése.se.

•• A selejtezA selejtezőők utk utááni orszni orszáágos dgos dööntntőőben 17 megye diben 17 megye diáákjai vettek rkjai vettek réészt, szt, 
a fa főővváároson kroson kíívvüül mindl mindöössze Komssze Komááromrom--Esztergom Esztergom éés Ns Nóógrgráád megye d megye 
nem knem kéépviseltette magpviseltette magáát.t.

•• MegyMegyéénknkéént 2 fnt 2 főő versenyzversenyzőő mméérte rte öössze tudssze tudáássáát az alt az aláábbi bbi 
feladatokbfeladatokbóól:l:
–– mezmezőőgazdasgazdasáági vontatgi vontatóó üügyessgyesséégi akadgi akadáályplypáálya teljeslya teljesííttéése,se,
–– ElsElsőősegsegéélyly nynyúújtjtáásisi gyakorlat vgyakorlat véégrehajtgrehajtáása,sa,
–– elmelmééleti (55 kleti (55 kéérdrdéésbsbőől l áállllóó KRESZ, valamint 25 kKRESZ, valamint 25 kéérdrdéésbsbőől l áállllóó munkavmunkavéédelmi) delmi) 

tesztlap kittesztlap kitööltltéése.se.

•• ÉÉrtrtéékelkeléés: csapat s: csapat éés egys egyééni, hibapontok alapjni, hibapontok alapjáánn



Bács-Kiskun megyéből a Bereczki Máté Szakképző
Iskola diákjai vettek rvettek réészt a versenyen.szt a versenyen.



SzemelvSzemelvéények a versenyfeladatokbnyek a versenyfeladatokbóóll

•• Az indulAz induláás els előőtt egy kis elstt egy kis elsőősegsegéélynylynyúújtjt áás, s, 
lehet, hogy a vlehet, hogy a vééggéén is szn is szüüksksééges lesz?ges lesz?



KK öözlekedzlekedüünknk



MM éég egy picit, csak nehogy piros g egy picit, csak nehogy piros 
legyen.legyen.



Takart piros.Takart piros.



HHáát t íígy kell pgy kell póótkocsival gtkocsival góólt llt l őőni.ni.



Hol is kanyarodjak?Hol is kanyarodjak?



A kA köövetkezvetkezőő versenyzversenyzőőnk nk 
„„ mutatvmutatváányanya””



TTáávirvir áánynyííttááss



TalTaláán jn jóól csinl csinááltamltam



Lassan de biztosanLassan de biztosan



„„ Az orrAz orr áával megval megéérintemrintem ””



HHáát csak hozzt csak hozzáá éértem! Irrtem! Ir áány a cny a céél.l.



ÉÉs s ííme az eredmme az eredméények:nyek:
csapat 2.    csapat 2.    éés    egys    egyééni 4. ni 4. éés 5. s 5. helyezhelyezééss

•• Nagy ZsoltNagy Zsolt Nagy ZsoltNagy Zsolt

•• HolczhackerHolczhacker Zsolt Zsolt 



ÖÖsszegzsszegzééss
•• A BA Báács cs –– Kiskun megyei Bereczkis versenyzKiskun megyei Bereczkis versenyzőők orszk orszáágos szinten is gos szinten is 

megmutattmegmutattáák mit tudnak a szakmk mit tudnak a szakmáában. A sok jban. A sok jóó csapat kcsapat köözzöött biztosan, 197 tt biztosan, 197 
hibhibáával szereztval szereztéék meg a megk meg a megéérdemelt 2. helyezrdemelt 2. helyezéést. (Az elsst. (Az elsőő csapat 146 az utolscsapat 146 az utolsóó
1006 hiba pontot szerzett.) A k1006 hiba pontot szerzett.) A kéét versenyzt versenyzőő egyenletes teljesegyenletes teljesíítmtméényt mutatott nyt mutatott 
mind az elmmind az elmééleti mind a gyakorlati feladatok teljesleti mind a gyakorlati feladatok teljesííttéésséében. Egyben. Egyééniben csak 1 niben csak 1 
áárva pont volt a 4. rva pont volt a 4. éés 5. helyezs 5. helyezéést elst eléért Bereczkis versenyzrt Bereczkis versenyzőő teljesteljesíítmtméénye nye 
kköözzöött. Ktt. K ööszszöönjnj üük a Bk a Báács cs –– Kiskun megyei rendKiskun megyei rendőőr kollr koll ééggááknak a sok knak a sok 
segsegíítstsééget, nget, néélklk üüllüük nem lett volna ilyen fk nem lett volna ilyen féényes a siker. CSAK nyes a siker. CSAK ÍÍ GY TOVGY TOV ÁÁBB!BB!

VersenyzVersenyzőők:k:

Nagy ZsoltNagy Zsolt

HolczhackerHolczhacker Zsolt Zsolt 

KK íísséérr őők:k:

PolgPolgáár Pr Pééter ter szdsszds..

CsernCsernáák Istvk Istváán n 

gyak.okt.vez.hgyak.okt.vez.h..



OSZKTV 2011
• Nagy Zsolt
• Holczhacker Zsolt
• Darabos Márk
• Fehér Róbert



PRODUKCIÓK









EREDMÉNYEK

• Nagy Zsolt 7. helyezés
• Holczhacker Zsolt 10. helyezés
• Darabos Márk 14. helyezés

• Fehér Róbert 17. helyezés



Fertődi Porpáczy Aladár
versenyen

Életképek



KG 10 osztály csapata 2. helyezést 
ért el

Csapat tagjai: 
Bien Xénia
Lovász Marcell
Török Milán
Bartyik Csaba



Fejlesztések



Markoló



Fűnyíró



Műhely átalakítás



2. ütem



Szakmunkás vizsga 2011



Szakmunkás vizsga 2011



Egy kis elsősegély vizsga után



A hőn áhított nyári gyakorlat



Csak lassan múlik



KÖSZÖNET
• Köszönet az AXIÁL Kft- nek a FELSŐSZENTIVÁNI META 

Kft – nek valamint mind azon gazdasági társaságnak aki 
lehetővé tette a sikeres év feladatainak végrehajtását.

• Köszönet az iskola vezetőségének aki biztosította a 
lehetőséget a versenyek felkészítésére és a gyakorlatok 
megvalósítására.

• Köszönet a hét vezér helyett a 7 gépész kollégának 
személy szerint: GALICZ ISTVÁN, STIGMON LÁSZLÓ, 
TEKET LÁSZLÓ, TÓTH TAMÁS, HORVÁTH BÉLA ANDRÁS, 
GYURKITY TAMÁS ÉS CSERNÁK ISTVÁN önzetlen és 
kitartó munkáját, valamint a technikai segítséget ÓDOR 
ISTVÁN ÉS JANOTKA ISTVÁN RÉSZÉRŐL melynek 
segítségével a sikeres év feladatainak végrehajtása nem 
lett volna lehetséges.


