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Út az Euroskills döntőjéig - 100 nap, 4 cég, különböző
géptípusok, hatalmas tapasztalatok

Felkészülését a második helyezett Papp Martinnal együtt kezdte el, hiszen Magyarországot
mindenképpen képviselni kell, így Martin a háttérben minden ugyanolyan ismeretet elsajátíthatott,
hogy amennyiben szükséges Máté helyett képviselhesse az országunkat ebben a kategóriában.
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége pályázatot hirdetett tagjai
körében, hogy kik azok a cégek, akik felkészítik versenyzőinket és 100 nap alatt elsajátítható tudást
és tapasztalatot át tudnak adni a fiúknak. Nagyon fontos volt, hogy több típusú és fajtájú
mezőgazdasági gépet megismerjenek és tudásuk és gyakorlatuk minél szélesebb körben
fejlődhessen. A száz nap alatt négy cég vállalta a felkészítésüket: Axiál Kft., DM-Ker Kft, Dorker Kft.
és KITE Zrt.
Versenyzőinket megkérdezve, nagyon elégedettek voltak a cégek felkészítésével, az ott dolgozók
segítőkészségével és nagyon sok mindent tanulhattak a motorfelújító műhelyekben a különböző
típusú traktorok szervizelésén át még a Bobcateket is megismerték és szerelték. Mindemellett, hogy
nagyon sok típusú géppel találkozhattak és nagyon sok gyakorlati órát tölthettek el
ezekkel a gépekkel, eszközökkel, kiemelten fontosnak tartották a cégek a szakmai angol
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gyakorlását is, melyben szintén folyamatosan segítségükre voltak a gyakorlati oktatók.
Mivel Szerletics Máté az, aki hivatalosan is képviselheti a nehézgép-szerelő szakmában országunkat,
ezért neki a szervező Magyar Kereskedelmi és Iparkamara programjain is részt kellett venni. Nagyon
fontos volt, hogy minden magyar részvevő összekovácsolódjon és mentálisan, valamint
pszichológiailag is fel tudjanak készülni a versenyre, hiszen minden szakterületen, több ország
versenyzője fogja megmérettetni magát és képviselni hazánkat.
Mátét kérdeztük, hogy mi az általa kitűzött cél a versenyen:
„Én úgy indultam el az előválogatón és a döntőben is, hogy nyerni mentem, itt is ez a célom, és az,
hogy kihozzam magamból a 120%-os teljesítményt.”
Drukkoljunk együtt a magyar csapatnak és kiemelten a nehézgép-szerelő kategóriában induló
Szerletics Máténak!
Az Euroskills versenyt az idei évben Magyarországon szervezik a verseny helyszíne a Hungexpo
Vásárközpont, látogatása díjtalan, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken lehet
elvégezni: http://www.euroskills2018.com/hu/egyeni-latogatoi-regisztracio [1]

Szerletics Máté - nehézgépszerelő - Dunafalva | Skills Hungary 2018 [2]
Video of Szerletics Máté - nehézgépszerelő - Dunafalva | Skills Hungary 2018
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