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Borongós, esõs õszi nap volt 2015.
szeptember 25. a budakeszi Szilfa-tisz-
táson. Sok szabadtéri rendezvényt el is
halasztottak volna ilyen idõben, de az
itt megjelentek igazi, elhivatott embe-
rek: az ország legjobb fakitermelõi. 

Kis „áztató” esõ és sár nem állítja meg e
kemény, edzett férfiakat és hölgyeket.
(Ne feledjük, hogy a „gyengébb” nem
„erõsebb” képviselõit is megtalálhatjuk
a versenyzõk közt!) A Stihl versenyso-
rozat döntõjének napja tehát minden
évben az õ ünnepük. Méltán! A min-
dennapok „szélmalomharca” után ez a
rendezvény a kemény küzdelem mel-
lett a szakmabeliek (erdészek, fakiter-
melési, munkavédelmi eszközök gyár-
tói, szakkereskedõk stb.) és a családta-
gok kikapcsolódását, ismerkedését és
természetesen a nézõsereg szórakozta-
tását is szolgálja. 

A 2015. év bajnokairól – az „esõme-
nõkrõl” – külön is érdemes megemlé-
kezni, mivel e versenysorozatban régó-
ta részt vesznek, s nem is kevés sikerrel
a hátuk mögött. 2015-ben immáron a
negyedik országos bajnoki címüket ün-
nepelték, de számos helyezésük is volt
az elmúlt bõ évtizedben. 2013-tól válto-
zott a verseny rendszere. A nevezõk ré-
giós elõválogatón mérhetik össze tudá-
sukat, majd innen vezet az út a legjob-
baknak az országos döntõbe. A mellé-
kelt táblázat a sorozat kezdetétõl – az
elsõ, a tatai szakkereskedés rendezte
versenytõl – napjainkig foglalja össze a
csapat eddigi eredményeit, amelybõl
kitûnik, hogy jól alkalmazkodtak a vál-

tozó versenykiírásokhoz. Az elsõ, tatai
versenyrõl egy érdekesség: rekordkí-
sérletet hajtottak végre sikeresen, mi-
szerint 100 motorfûrészt indítottak be
egyszerre a Fényes fasoron. A hangha-
tás akkora volt, hogy a városban sétáló
emberek, de még az autók is megálltak
egy pillanatra. 

A motorfûrészek benzingõzében, az
esõ és pára függönyén áttekintve nem
szabad megfeledkezni arról, aki a gépet
mûködteti, a fejszét forgatja. Sokszor
csak a számok, gépek és tények bûvö-
letében élünk, most azonban ezek he-
lyett a szavak meséljenek kicsit a leg-
fontosabb tényezõrõl, az emberrõl, „kö-
zelebb hozva” az olvasóhoz e patinás
lap hasábjain a vértesi bajnokokat. (Ld.
nyitóképünk: balról jobbra: Németh Be-
nedek beosztott erdész; Boglári Zoltán
erdõ- és vadgazdálkodási igazgató;
Lábodi Géza csapatkapitány, motorfû-
rész-kezelõ; Bogdán Róbert hasító; Ke-
lecsényi Szilárd fahasználati ágazatve-
zetõ; Ibolya Milán hasító és Lábodi Csa-
ba motorfûrész-kezelõ.)

A csapat „alappillérét” a 2002-es kez-
dettõl a szárligeti Lábodi testvérpár al-
kotja. Már kicsiny gyermekkoruk óta
kötõdnek az erdõhöz. Édesapjuk – aki
egyébként „testvérágazatban”, a bányá-
szatban dolgozott – lasztonyai (Zala
megye) származású, sokat vitte a fiúkat
gombászni, tûzifát gyûjteni.

Lábodi Géza csapatkapitány, motor-
fûrész-kezelõ: a csapat vezéregyénisé-
ge, „mozgatórugója”, a taktikai elemek
kidolgozója. Eredeti szakmája fûtéssze-
relõ, bár nagyon rég a fakitermelésben

dolgozik. 1991-ben Németországban
kezdte fakitermelõi pályafutását, az ak-
kori nagy viharkárok felszámolásában,
majd itthoni vállalkozása is fenyõ hótö-
rés kármentesítési munkálataival indult
(1997 – Körtvélyes, Tatabányai Erdé-
szet). Õ az, aki a szerelés versenyszá-
mokban is nevez, aminek begyakorlá-
sához nem kevés türelemre van szük-
ség. A versenyekre való felkészüléskor
ez alkalmanként 80-100 láncfordítást is
jelenthet, ami nagyon igénybe veszi a
kezet, az emberi tûrõképességet. A jó
gyakorlat versenykörülmények közti
bemutatása sok mindenen múlhat: ép
kéz, a helyes csavarnyomaték, gyorsa-
ság, az új motorfûrészeken az alkatré-
szek „beragadnak” stb. Géza a minden-
napokban is igyekszik mindent össze-
hangolni, ha kell, dönt, közelít, szerel,
ügyet intéz, munkát szervez… 

Lábodi Csaba: motorfûrész-kezelõ, a
kombinált darabolás szám az õ „terüle-
te”. Nagyon sok pont múlik a 40 cm át-
mérõjû, 7o dõlésû, hámozott rönk kom-
binált átvágásánál. Ez a feladat nagy
precizitást igényel. Talán nem véletlen,
hogy övé a verseny ezen része, hiszen
eredeti szakmája géplakatos. A 2015-ös
bajnoki cím is ezen múlott részben.
Idén támogatói oldalról, azaz a Vértesi
Erdõ Zrt. részérõl is erre fektettük a leg-
nagyobb hangsúlyt. Erdõgazdasági
szintû összefogás volt, hogy jó minõsé-
gû, esztergált nyárrönkök kerüljenek
Csabához gyakorlásra. (A Kisbéri Erdé-
szet adta a nyár faanyagot, a Pusztavá-
mi Fûrészüzem a kérgezést vállalta, a
Tatabányai Erdészet a gyakorlási hely-
színt nyújtotta, a Központ pedig minde-
zeknek összehangolását, az eszközök-

A Vértes bajnokai

A dolgos mindennapok… (Lábodi Csaba)
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höz, felszereléshez szükséges támoga-
tást biztosította).  A vágás így ezúttal tö-
kéletesre sikerült, s bizony ismétlésre
az esõ miatt nem volt mód, hiszen 1
mért körös volt a verseny, a megszokott
2-höz képest…

Bogdán Róbert: a „csapat ereje”, ha-
sító, 2006-tól tag. Nehéz gyermek- és if-
júkora az életre nevelte, a 2000-es évek-
tõl dolgozik fakitermelõ vállalkozó-
ként, eredeti szakmája állattenyésztõ.
Ha valakirõl, akkor róla bizonyosan le-
het mintázni az igazi, vagány favágót.
Villámgyorsan dolgozik a pályán, s a
maximális erõt tudja kihozni magából a
2 perc alatt. Volt olyan, hogy a csapat
azért kapott hibapontot, mert elõbb el-
szedte, behasította a tûzifát, mielõtt a
társ a fûrésszel kettévágta volna…

Ibolya Milán: a jelenlegi csapat legif-
jabb tagja, hasító, ahogy társai mondják:
„az ébredõ erõ”. 3 éve dolgozik fakiter-
meléseken, eredeti szakmája autófénye-
zõ. A 2015-ös versenysorozaton mutat-
kozhatott be elõször. S szerencséjére (de
inkább ügyessége folytán) éppen orszá-
gos bajnokként debütált. Milán bizonyíté-
ka annak, hogy minél elõbb érdemes idõ-
sebb és fiatalabb csapattagoknak együtt
versenyezni , hogy az erõ és a tapasztalat
egyensúlyban legyenek csapat szinten, és
folyamatos legyen az utánpótlás.  

Egy bajnoknak mindenki felteszi a
következõ két kérdést: 1. De mégis mi

az a plussz, amitõl õk a legjobbak? A
válasz egyszerû, de nagyon igaz: a sok
munka és gyakorlás. A mindennapok-
ban még fáradtan is szánnak idõt egy
kis gyakorlásra: „Reggel tiszta, este tisz-
ta olaj”, ahogy õk nevetve hozzáteszik.
2. Egy bajnoknak az elismerésen kívül
mi lehet a további motiváció? A fiúk
szerint eddig a 2 perc alatti pályacsúcs
volt az „adrenalin-bomba”, most az
1:30 alatti (eddigi legjobbjuk az 1:43,
ráadásul az esõben)… Persze jól tudják,
hogy ennek vannak fizikai és munka-
védelmi korlátai, de még nekik is van
min javítani.

A teljesség igénye nélkül, de nem fe-
ledkezhetünk meg azon csapatokról,
csapattagokról sem – Tata, Tatabánya,
Csákvár, Császár, Bicske, Nyergesújfalu
fakitermelõ vállalkozói, Stihl márkake-
reskedései –, akik szintén a Vértes terü-
letérõl vesznek/vettek részt e nívós soro-
zatban és jelenlétükkel hozzájárulnak e
munkakultúra és a munkavédelem  fon-
tosságának terjesztéséhez, amely az
Andreas Stihl Kft. egyik fõ kitûzött célja
is egyben. Köszönet nekik is és további
szép sikereket mindannyiójuknak!

Boglári Zoltán
Vértesi Erdõ Zrt.

DORNYAY BÉLA: BAKONY
A Bakonyerdõ Zrt. és az ERFARET Non-
profit Kft. közös kiadásában 1000 pél-
dányban jelent meg Dornyay Béla Ba-
kony címû könyve, mely a mai napig
talán a legteljesebb útleírás errõl a vi-
dékrõl.

A most kiadott mû a Dr.
Thirring Gusztáv – Dr. Vi-
gyázó János által szer-
kesztett Részletes Magyar
Útikalauzok sorozat 1927-
ben megjelent Bakony cí-
mû kötetének felújított
reprint kiadása. Dornyay
Béla munkája 545 bako-
nyi túraútvonalat bemuta-
tó, több mint 400 oldalas
útleírás, gyönyörû mel-
lékletekkel. A teljes mû-
vet a szerzõ írta és rajzol-
ta, õ járta be a terepet és
gyûjtötte egy évtizeden át
az adatokat, állította össze

a vonatkozó történelmi anyagot. A Ba-
konyról szóló egyik legteljesebb és leg-
használhatóbb kézikönyv nemcsak a
hegység földrajzát, geológiáját, növény-
és állatvilágát, valamint történelmi emlé-
keit mutatja be, hanem kiolvashatjuk
belõle az egykori falvak és városok éle-

tét, a közigazgatás szer-
kezetét, a legfontosabb
közlekedési útvonalakat,
a népességi és nemzetisé-
gi viszonyokat is. Hihetet-
len részletességgel mutat-
ja be azokat a természeti,
történelmi és néprajzi lát-
nivalókat, amelyeket a
Bakony ma is nyújtani
tud az igazi bakancsos tu-
ristáknak. 

A könyv kiadásának öt-
lete Farkas Attilától, a Ba-
konyerdõ Zrt. Monostor-
apáti Erdészetének igazga-
tójától származik. A kötet

felújításához az ERFARET ajánlotta a szak-
mai együttmûködését. A kezdeményezést
az erdõgazdaság vezetése örömmel karol-
ta fel, hiszen a Bakony és a Balaton-felvi-
dék állami erdeinek jelentõs részén gaz-
dálkodó vállalatként kötelességének tartja
Dornyay Béla örökségének megõrzését.
A Bakonyerdõ Zrt. tevékenysége azonban
nemcsak e könyvön keresztül kapcsoló-
dik a polihisztor munkásságához: a 2012
és 2014 között megvalósított, jelentõs köz-
jóléti fejlesztéseket tartalmazó projektünk
a Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesz-
tése Darnay-Dornyay Béla öröksége nyo-
mán címet viselte, s az ennek keretében
Gyenesdiáson létrehozott Természet Há-
za Látogatóközpont udvarán a tudós mell-
szobra is megtalálható.

A kiadvány megvásárolható a Bakony-
erdõ Zrt.-nél (www.bakonyerdo.hu;
tel.: 89-513-100) és az ERFARET-nél.
(www.erfaret.hu).

Farkas Péter
Fotó: Mesterházi József

Év
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Helyszín Helyezésverseny
2002 I. Tata 2. Lábodi Géza és csapata (OB. Baja csapata)
2003 II. Budapest nem indultak  (OB. Baja csapata)
2004 III. Budakeszi 4. Vadex Zrt. (OB. Mofüker Kft. Baja)
2005 IV. Budakeszi nem értek el 1-5. helyezést (OB. R-Agrikol Kft. Pécs)
2006 V. Budakeszi 2. Patent 3 H Kft. (OB. Rotáció Kft. Tata/Nyergesújfalu)
2007 VI. Budakeszi OB. Patent 3 H Kft. Bicske*
2008 VII. Budakeszi OB. Patent 3 H Kft. Bicske*
2009 VIII. elmaradt elmaradt

2010 IX. Gyenesdiás OB. Patent 3 H Kft. Bicske*
2011 X. Soponya 4. Patent 3 H Kft. Bicske (OB. Ipolyerdõ Zrt.)
2012 XI. Szigeszentmiklós 3. Patent 3 H Kft. Bicske (OB. Vadex Zrt.)
2013 XII. Bükkzsérc 10. Vértesi Erdõ Zrt. (keszegi régióson 4.)(OB. Északerdõ Zrt.)
2014 XIII. Kaposvár 13. Vértesi Erdõ Zrt. (bükkzsérci régióson 2.) (OB. Északerdõ Zrt.)
2015 XIV. Budakeszi OB. Vértesi Erdõ Zrt. (soproni régióson 1.)*

* a 4 országos bajnoki cím (OB) kiemelten. (Forrás: www.verteserdo.hu, www.stihl.hu;
www.mezohir.hu; www.kerttechnika.hu; www.pointernet.hu; Rotáció Kft.)

A csapat eredményei


