
Szentesi csıszerelı vitte el a pálmát 

Szentes - Elsı helyezést ért el a szentesi Szatmári Viktor a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett országos tanulmányi versenyen. A Zsoldos-
középiskola központifőtés- és csıhálózat-szerelést tanuló diákjának már nem kell 
év végi vizsgákat tennie. 

Háromnapos versenysorozaton mérethették meg 
magukat a szakmát tanuló diákok Budapesten. 
Szatmári Viktor a központifőtés- és csıhálózat-
szerelı középiskolások között gyızött. 
 
– A Hungexpo területén rendezték meg a versenyt. 
Szóbeli feladatokkal kezdtünk: egy-egy témában 
kellett számot adni arról, mennyire vagyunk 
tisztában az elmélettel – mesélte a diák. – Azt is 
pontozták, mennyire közérthetıen beszélünk a 
szakmáról. A következı napon egy szakiskolában 
gyakorlati feladatot kaptunk, majd a harmadik 
fordulóban egy komplett főtésrendszert szereltünk össze a kiállítóhelyen. Volt, aki 
izgult a közönség miatt, engem inkább felpörgetett. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A fiatalember elmondta: az iskolában tanultak mellett egy tavalyi franciaországi 
szakmai utazás nagyon jó alapot jelentett. Akkor 5 hetet tölthetett kinn az 
iskolatársaival, és amellett, hogy az idegennyelv-tudásukat csiszolták, naponta 
dolgoztak a számukra kijelölt cégeknél. A versenyen elért eredménye következtében 
év végi vizsgát már semmibıl nem kell tennie, és az a munkahely is megvan, ahol tárt 
karokkal várják a felkészült leendı kollégát.  
 
Ugyanezen a versenyen 8. helyezést ért el a villanyszerelık között a nagymágocsi 
Köpe Sándor, így már neki sem kell vizsgáznia a tanév végén. A 11. helyezést elért 
Tóth Sándor az írásbeli megmérettetés alól kapott felmentést.  

Szatmári Viktort már várja egy munkahely. 
A szerzı felvétele 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Csıtörés Vértón: tengelyig gázolt 
a troli a vízben

Benyújtották a munkaügyi módosító csomagot

Hétfıtıl ismét használható a Centrum megálló

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2222964


