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Andreas Stihl, a motoros fûrészgépek
atyja minden bizonnyal elégedetten né-
zett le az örök fûrészmezõrõl, mikor jú-
nius elején látta a magyar forgalmazók
Szilfa-tisztás mezei versenytáborát. Min-
den a legnagyobb – mondhatni katonás
– rendben várta a nagy verseny kezde-
tét. A parancsnoki sátor mellett az ered-
ményjelzõ tábla, ahová az egyes ver-
senyszámok után kerültek fel a hiba-

pontok. A „hadtáp” hosszan elnyúló
sátrában nemcsak a szomjat és éhséget
lehetett csillapítani, de a taksonyi szige-
ti fiúk fúvószenekara is fokozta a han-
gulatot. Merõlegesen az ellátó sátorra
sorjáztak a csapatok sorszámozott taka-
ros sátrai. A tisztás túloldalán a gyere-
kek és hozzátartozók szórakozhattak a
verõfényes délelõttön. Egyszóval min-
den a helyén volt, amikor Fraknói Gyu-
la versenyvezetõ kezében eldördült az
elsõ feladat kezdetét jelentõ startpisz-
toly. Felzúgtak a híres STIHL motorfûré-
szek, a versenyzõk  a darabolt tûzi-
faválasztékot hasítófejszével  azon
nyomban kettéhasították, és a meg-
adott feladat szerint máglyázták. Itt
bizony nem mindenkinek volt szeren-
cséje, mert a fránya cserfáról olykor
gumiként pattantak vissza a borotva-
éles fejszék. A szerencsésebbek ha-
marabb végeztek. A rendezõk elõre
tudva mindezt, nagyon helyesen eb-
ben a versenyszámban két fordulót
iktattak be kiküszöbölendõ a sors
igazságtalanságát. 

Óramû pontossággal gördültek be a
darus szállítójármûvek, hogy a sündisz-
nóra hasonlító rönköket a versenypá-
lyára emeljék. A rönkökrõl azonos ke-

resztmetszetû facsapokat kellett bo-
szorkányos ügyességgel a lehetõ legki-
sebb hibával minél elõbb levágni. S
ahogy a versenyen lenni szokott, volt
akiknek sikerült és volt, akik hibáztak.
De nem volt idõ az elkeseredésre, mert
máris a szerelési versenyszám kezdetét
jelezte a startpisztoly dörrenése.

A parancsnoki sátorban Halász Ernõ
a kft. ügyvezetõ igazgatója  és csapata

A harmadik országos favágóverseny
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folyamatosan egyeztetett a versenybí-
rókkal, adott interjút az újságíróknak és
intézte mindazt, amit egy ilyen nagysza-
bású versenyen intézni kell. Jó volt néz-
ni a gördülékeny szervezést, látszott,
hogy az elmúlt évek versenyének ta-
pasztalatait mindenki igyekezett hasz-
nosítani. A rendezvény nem titkolt célja
volt, hogy népszerûsítsék az Andreas
STIHL Kft. termékeit, fokozzák magyar-
országi forgalmát, érvényesítsék a
STIHL márkadominanciáját.

Látva azonban a résztvevõk igyeke-
zetét, a versenyzõkkel kísérõként eljött
családtagok, ismerõsök jó hangulatát,
több volt ez, mint egy vetélkedõ. Az

erdõkben dolgozó fakitermelõ vállalko-
zók munkakultúráját, balesetmentes te-
vékenységét is nagyban elõsegítette a
rendezvény, s reméljük ez a képes be-
számoló is.

Ui. Versenyen kívül jegyzem meg,
hogy a szépszámú nézõsereg közül ket-
ten is megemlítették, hogy jó lenne fel-
hívni a fakitermelõ vállalkozók figyel-
mét arra, hogy  ne hagyják az erdõben
szanaszét a kiürült olajos flakonokat.
Megerõsíthetem, hogy ez a kérés sajná-
latosan országos jelenség, mely ellen
hatékonyan a szerzõdõ részvénytársa-
ságok, erdészetek tehetnek.

Pápai Gábor


