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A harmadik oldal

A

technikai sportokban jártas olvasóink jól ismerik a kötött pályán indított autós gyorsasági versenyek bevezetô ceremóniáját. Az
élen haladó pl. kanárisárga rendezôi kocsi mögött
felsorakoznak – igaz, hogy már az elôversengés
szabta rendben – a versenyzôk, még egy párszor
kígyózva, ráfékezve, gázba taposva, stb., mielôtt a
rajtvonalnál elfoglalják a helyüket.
A mi egyesületi-szakmai életünkben az elmúlt
évben vette kezdetét a sajátos technikusi verseny
Az év erdésze cím elnyeréséért, kötött pályán és
kötött tartalommal. A versenyt számos helyszínen
rendezett, meghatározott tartalmú futam legeredményesebb részvevôire alapozta a szervezôbizottság. A képzeletbeli felvezetô mögé a döntôn, Sopronban több tíz versenyzô sorakozott fel, sorsolás
szabta rendben. Meglehet, a helyi csoportoknál
szervezett különféle szakmai versenyekrôl nem
mindenki jutott Sopronba, aki jelesen teljesített,
mert hát a technikai feltételek mellett persze a
pénz szabta keret is kötött. Egyesületünk a szervezeti élet egyik jeles eseményeként tartja számon és
patronálja a rendezvénysorozatot (Más, kiemelt
jelentôséggel említett rendezvények mellett, ez az a
találkozó, amelynek az egyesületünk törzsét adó
technikusi sereg a mozgatója.) Remélhetô, hogy a
helyi csoportok, gazdálkodó, irányító, hatósági és
civil szervezetek a kétévente ismétlôdô versenyek
rendezôiként, rendszeres szponzoraiként szintén
támogatást nyújtanak. Egyrészt a legjobb versenyzôik részvételét, másrészt a kevésbé tehetôs cégek
versenyzôinek részvételét is segítve, az igazán így
nemesülô találkozón.
Mert verseny ide, verseny oda, a találkozás, a
viszontlátás, újabb tapasztalatok, ismeretségek letéteményese is. A következô helyszín, 2004-ben a
SEFAG Rt., hazánk erdészeti kultúrájának egyik
jellegzetes kútfôje. Érdemes arra, hogy ki-ki elhozza ide az otthon kapott útravalóját, és felkészültségben is megerôsödve térjen vissza a megszokott
erdôkbe.
Most tehát a helyi csoportokon, régiókon a sor,
hogy a körzeteikben felkészüljenek az ’elôfutamokra’, és a 2004. évi verseny kiírásáig mozgósítsák a technikus tagtársakat.
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