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Kedves Tibor bátyám!
Mint nagy tapasztalattal rendelkezô,

bölcs ember, jól tudod, hogy minden
elmúlik egyszer. De, hogy erre én – akit
Te vezettél be a szakmába – emlékez-
tesselek, nem gondoltam volna.

És Te, kedves Tibor bátyám gondol-
tad-e,

• amikor 1970-ben Magyarországon
szervezted az elsô Fakitermelô Világ-
bajnokságot,

• amikor Olavi Puoskari barátoddal
együtt vettetek részt a nemzetközi szer-
vezôbizottság munkájában,

• amikor Magyarországon rendezted
(lelkes erdôgazdasági kollégákkal
együtt) a késôbbi Világbajnokságokat,

• amíg Magyarország minden verse-
nyen részt vett,
hogy egyszer nélkülünk zajlik le ez a
nemes, nemzetközi szakmai verseny?

Visszatekintve intô jelnek tekinthetô,
hogy Magyarországon 1988-ban ren-
dezték az utolsó Országos Fakitermelô
Versenyt, Ropolyban. Még inkább intô
jelnek bizonyult, amikor a rendszervál-
tás környékén az erdôgazdaságok meg-
szabadultak fakitermelô munkásaiktól,
akiknek nagy többsége máig nem tud
igazán erôs vállalkozóvá válni. Intô jel
volt az is, hogy a 90-es évek fordulóján
az állam minden szerve megszüntette a
Fakitermelô Válogatott támogatását.

1993-ban FAGOSZ és magán támo-
gatással létrehoztuk a Fakitermelési

Munkakultúra Alapítványt, amely – ok-
tatási célok mellett – a Magyar Fakiter-
melô Válogatott ügyeinek vitelét is fel-
vállalta. A 150 ezer Ft alaptôkéjû társa-
dalmi szervezet szerintem a világ leg-
szegényebb alapítványa. Heroikus küz-
delmet folytattunk (a nagy motorfûrész-
gyártó cégek váltott támogatásával) a
csapat kiállítása, és világbajnokságokon
való részvétele érdekében.

Ennek most vége. Már az alapítvány
eddigi mûködése során is kiderült,
hogy körülötte teljes a szakmai érdekte-
lenség.

Hogy ehhez a válogatott gyenge sze-
replése is hozzájárult? Igen. Utolsó ér-
münket 1994-ben szereztük, a dobogón
kívüli helyezések pedig a kívülállók
szemében nem számítanak. Csapatunk
12 év óta rendszerint 4000 pont körüli
eredményt ér el, a világbajnok csapat
pedig 12 év óta rendszerint 4500 pont
körülit. Csakhogy 12 éve a 6. helyen vé-
geztünk, 2000-ben a 17.-en. Azóta 11
ország csapata furakodott közénk. Az
1970-es elsô versenyen négy ország vett
részt, a 80-as években a létszám 12-15
körül állandósult. A legutolsó két ver-
seny 28 ország részvételével zajlott.
Elôbbiek persze nem mentenek sem-
mit. Fakitermelôink képzettsége a 70-es
években a nemzetközi élmezônybe tar-
tozott (hála a szakmunkásképzés ma-
gas színvonalának), ma nemzetközileg
a középmezôny alján vagyunk.

Az elmúlt év
d e c e m b e r é b e n
egy utolsó, kétség-
beesett próbálko-
zással az erdôgaz-
daságok vezetôi-
hez fordultam tá-
mogatásért. A 21
rt. közül hatan
méltattak válaszra,
és mindössze há-
rom cég ajánlott,
összesen 450 ezer
Ft támogatást. Ez-
zel a szakma veze-
tôinek nagy része
kimondta a Ma-
gyar Fakitermelô
Válogatott fölött a
halálos ítéletet.
Nem tudunk
edzést tartani, nem
tudunk öt embert
M a g y a r o r s z á g

képviseletéhez méltóan felszerelni, és
nem tudunk a következô versenyre
Nagy-Britanniába kiutazni.

Kedves Tibor bátyám!
Így múlik el egy olyan fejezet, amely

a Te életedben és az enyémben is fon-
tos volt. Rajtunk kívül másnak nem fon-
tos. Örültem, amikor átvettem Tôled a
stafétabotot, de 12 év után nem tudom
megtartani azt. Azért szeretettel üdvö-
zöllek, és jó egészséget kívánok:
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Tisztelt Kollégák, Kedves Bará-
taim, Volt Soproni Diákok!

1971-tôl hagyomány Sopron-
ban a korsóavatás. Abba a sze-
rencsés helyzetbe kerültem,
hogy a lehetséges 31-es sorozat-
ból 26 db korsó megvan. Azzal a
kéréssel fordulok hozzátok, ha a
71-es, 80-as, 97-es, 98-as, 2001-es
korsók valamelyike megvan és
nagyobb lelki törés nélkül meg
tudnátok válni tôle (természete-
sen eladás útján), jelezzétek. 

Címem: Sártory Endre, 7838
Vajszló, Széchenyi u. 32. Tel.: mh:
73/585-901, lakás: 73/485-212

Fennállásának 50. évfordulója alkal-
mából rendkívüli ajándékot kap az
Országos Mezôgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ a fenn-
tartó Földmûvelési és Vidékfejleszté-
si Minisztériumtól.

Az FVM mintegy 380 millió Ft rá-
fordítással, januári kezdéssel és vár-
hatóan kora ôszi befejezéssel hozzá-
segíti a könyvtárat épületének kor-
szerûsítéséhez és átalakításához, s
ezzel tevékenységének gazdagodá-
sához.

32 éves erdô- és

vadgazdálkodási tech-

nikus több mint 10 éves

szakmai gyakorlattal

munkát keres az ország

bármely területén.

Minden megoldás

érdekel.

Tel.: 06/20/9937-908


