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Az idén kissé késve érkeztem a hagyo-
mányos favágóversenyre. Éppen akkor,
amikor a tisztáson magasra emelkedett
a rajtpisztoly, hogy jelt adjon az elsõ
csoportnak a gallyazást imitáló, de élet-
szerû gallyazó versenyszámhoz. Eldör-
dült a pisztoly, felbõgtek a Stihl fûré-
szek, és sorra hullottak le a rönkökbe
csapolt fadarabkák. Ahogy fokozatosan
elhallgattak a gépek, úgy erõsödött a
versenyszámot befejezõk hozzátartozó-

inak tetszésnyilvánítása. Voltak, akik
elégedettségüket, voltak, akik bármely
hiba miatt bosszússágukat tárgyalták
fennhangon. Igazi versenyhangulat a
javából. Szusszanásnyi idõm volt arra,
hogy körülnézzek. A megszokott kép
fogadott, mint mindig a megelõzõ
években. Ragyogó verõfény, példás
rend és nagyszerû hangulat, amit csak
fokozott a „hadtáp”sátor felõl kiszürem-
lõ sramlizene. A pályabírók az ese-

ménynek megfelelõ komolysággal vet-
ték át a terepet, a Stihl Kft. munkatársai
pedig tették a dolgukat. Ki a pontokat
írta az eredményjelzõ táblára, ki a meg-
hívottakat avatta be az esemény részle-
teibe, ki pedig vigyázó szemeivel pász-
tázta a helyszínt, hogy még véletlenül
se csússzon be valami kis hiba. Egyszó-
val most is „profi” volt a szervezés. Él-
vezet volt nézni, ahogy a versenyzõk
hozzátartozóinak apraja-nagyja szur-
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kolt az „öregnek”, majd ahogy az apró-
ságok elfoglalták a versenypálya mellett
felállított gumivárat.

Nem az elsõ versenyen voltam jelen
meghívottként, de most sem éreztem
erõltetettnek azt, hogy egy befutott cég
a maga és termékei bemutatásával to-
vábbi sikereket kíván elérni, hiszen
minden évben újabb ötletekkel, esemé-
nyekkel gazdagodik a program. A
versenyzõk, akik kivétel nélkül vállal-
kozók voltak, tudták, hogy a megélhe-

tésüket adó munkaeszköz gyakorlati
vizsgájáról is szó van, nem csak arról,
hogy a végsõ értékeléskor hogyan vé-
geznek. De azért álljon itt a helyezettek
névsora:

I. helyezett: Rotáció Kft. Tata/
Nyergesújfalu csapata (Schalk Mihály,
Schalk Norbert, Bartha László, Kiss Jó-
zsef) 

II. helyezett: Patent 3H Kft., Bicske
csapata (Lábodi Géza, Lábodi Csaba,
Szûcs János, Kõhalmi Jenõ) 

III. helyezett: Bognár Bt., Üllõ csapa-
ta (Sztahó Csaba, Sztahó Imre,
Hornyák Tibor, Demeter László) 

IV. helyezett: Fornax 97 Kft., Vác
csapata (Glózik Gábor, Lakatos Attila,
Belencsák Tibor, Belencsák István) 

V. helyezett holtversenyben: 
Patent 3H Kft., Bicske / Csákvár csapa-

ta (Hajagos István, Hajagos Ferenc, Tóth
Viktor, Rácz Ferenc) és R-Agrikol Kft.,
Pécs csapata (Geszthelyi Károly, Rittlinger
Róbert, Solymos Tibor, Szilágyi Pál).




