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Savaria Floriadae 2015
2015. januárjában pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
felé azzal a szándékkal, hogy a számunkra oly nagybecsű virágkötészeti versenyt biztos
anyagi háttérrel szervezhessük, és segítséget nyújtsunk a versenyen résztvevőknek. A közel 2
millió Ft-os összegből 1 670 000.- Ft-ot nyertünk el.
A Savaria Floriadae Virágkötészeti Verseny fiatal tehetségeknek nyújt bemutatkozási
lehetőséget. XXVl. alkalommal 2015.04.10.-12. között 28 fő részvételével valósult meg a
rendezvény döntője. A helyszín a Herman Ottó Szakképző Iskola tornaterme volt. A
gyakorlati versenyfeladatokból az eredményhirdetés után kiállítás nyílt melyet
társrendezvények kísértek a zárásig. Hat iskola részvételével, szakemberek támogatásával
sikeresen zárult a program.
Kicsit bővebben:
Az elmúlt 25 évben a verseny sok változáson ment át. Az idei év legnagyobb változása – a
pályázatnak köszönhetően -, hogy a feladatok elkészítéséhez szükséges növényanyagot
iskolánk biztosította minden résztvevőnek. A legnagyobb hozadéka a változtatásnak, hogy a
szűkös anyagi háttérrel rendelkező intézmények várakozáson felüli létszámmal vettek részt a
versenyen. Nevezési, szállás és étkezési díjat az idén sem kértünk a résztvevőktől.
A változtatás más területen is pozitív eredménnyel zárt. A növényanyagtól egységes
megjelenést kaptak a munkák, „könnyebb volt az értékelésük” is, valamint szembetűnőbbé
vált a diákok szakmai felkészültségében való eltérés.
Az, hogy a verseny iskolánkhoz köthető nagy jelentőséggel bír. A beiskolázás nagy terhet ró
iskolánkra, a kollégáinkra egyaránt. Egy nagy múlttal rendelkező, sikeres, több napos
rendezvény jó visszhangot kelt a média különböző terültén, szakmai berkekben és a lakosság
figyelmét is felkelti. Reméljük, hogy szakmánkra való elköteleződés már itt egy látogatás
alkalmával elkezdődik. A két nap alatt iskolánkban megforduló több mint 2000 látogató
reméljük ezt támasztja alá.
A verseny pedagógiai eredményei sem hanyagolhatók el. A verseny összetettsége, időbeli
korlátja segíti a végzős évfolyamon tanulók gyakorlati záróvizsgára való felkészülését. A
tehetséges, kiemelkedően tehetséges tanulók számára munkahely, álláslehetőség, és további
nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőség elnyerését segíti.
A versenyfeladatok gyakorlati jellegüknél fogva azoknak a diákoknak is lehetőséget
biztosítanak a szakmájuk megerősítésében, akik tanulási nehézséggel küzdenek. A versenyen
való részvétel pedig ösztönző hatású az egyénre és a közösségre is ahonnan jött.
A verseny nem kötött életkorhoz. Középszintű képzésben részt vevő tanulók bármely
évfolyamból indulhatnak. Ez azt feltételezi, hogy nem rendelkeznek egységes elméleti és
gyakorlati ismerettel. A versenyen jó volt látni, hogy alsóbb évfolyamosok is szép, vagy
kimagasló eredményt érnek el.
Egy ilyen versenyen való részvétel közösségformáló, emberi értékei nem nélkülözhetők. A
diákok ténylegesen megtapasztalják a felkészítő tanárral való szoros együttműködés
szabályait. Megtanulják a biztonság, a pontosság, a minőség kritériumait. Ezek olyan
tapasztalások melyek később az élet számos területén segítik a tanulót. A felkészítő tanárok

jelzései alapján nem részesítettük előnyben, de kiemelt figyelmet fordítottunk a különleges
bánásmódot igénylő tanulókra.
Zárás:
A résztvevők már csütörtök délután elfoglalták helyszínt az előkészületekhez. A pénteki versenynap
után szombat délelőtt került sor az ünnepélyes díjkiosztásra és a kiállítás megnyitására.
A Himnusz után Dr. Puskás Tivadar Szombathely polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd V.
Németh Zsolt nyitotta meg a díjátadó ünnepséget. Ezután Hodvogner Csaba iskolánk igazgatója
mondta el ünnepi beszédét. Iskolánk diákjainak rendkívül színvonalas verses zenés műsora után a
Boros Attila a VVVMSZE elnöke értékelte az előző napi versenyt.
Mindezek után került sor a Savaria Floriadae Virágkötészeti verseny eredményhirdetésére.
Hat iskolából 28 fő indult a megmérettetésen. Diákjaink idén is kimagasló eredményt értek el. A
csapatverseny első helyezettének járó vándorserleget ismét iskolánk kapta meg.
A virágkötészeti verseny témája: Álomesküvő
Nászajándék –falikép kategóriában első helyezést ért el Kanyó Viktória ( Budapest), második
helyezést ért el Máté József (Budapest), harmadik helyezett lett Benda Nicolette ( Szombathely).
Örömanya csokor kategóriában első helyezést ért el Kanyó Viktória ( Budapest), második helyezést ért
el Benda Nicolette (Szombathely), harmadik helyezett lett Bracek Filip (Rajhard – Cseho.).
Esküvői főasztaldísz kategóriában első helyezést ért el Kanyó Viktória ( Budapest), második helyezést
ért el Benda Nicolette (Szombathely), harmadik helyezett lett Takács Dániel ( Szombathely).
Egyéni összetett kategóriában első helyezést ért el Kanyó Viktória ( Budapest), második helyezést ért
el Benda Nicolette (Szombathely), harmadik helyezett lett Takács Dániel ( Szombathely).
Az Isis Kvartett nívós előadását a Szózat zárta
A hétvégi program szombaton a Teleki Blanka SZKI Iskola tanulóinak színvonalas divatbemutatójával
kezdődött. Nagy sikerük volt az utánuk következő FittAerobik Egyesület kis táncosainak is. A délutáni
programot az Oladi Szentháromság Vegyeskar nagy tetszést aratott műsora zárta.
Vasárnap délelőtt a Gaál Sándor plébános tartott római katolikus szentmisét.
A vasárnap délután a közönségdíj eredményhirdetésével kezdődött. A két verseny különdíjasai : Pálffy
Evelin és Bali Bálint.
A kulturális program a Művészeti Gimnázium diákjainak nívós műsorával kezdődött, majd ismét
felléptek a FittAerobik egyesület táncosai. A programsort iskolánk végzős virágkötő, berendező
tanulójának Viktor Ildikónak virágkötészeti értékelő előadása zárta.
A sok érdeklődő, látogató dicsérő véleményét hallva szívből gratulálunk versenyzőinknek, a felkészítő
tanároknak és rendezvény szervezésében és lebonyolításában segítő iskolai dolgozóknak, valamint
támogatóinknak.
Szombathely, 2015.07.20.
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