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„Az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szak-
szervezetének vezetõivel együtt örömmel
vettük, hogy az idén mintegy 26 szakmai
szervezet 570 munkatársa jelezte részvé-
telét a versenyeken. A résztvevõk számá-
nak emelkedése is bizonyítja, hogy az
eseményt fokozott érdeklõdés övezi.
Szakmánk képviselõi ez alkalommal 10
különféle sportágban mérhetik össze tu-
dásukat, a versenyek szüneteiben pedig
nagyszerû alkalom nyílik a barátokkal,
kollégákkal történõ találkozásra, beszél-
getésre.” – írta Kaknics Lajos vezérigazga-
tó az alkalomra kiadott, minden igényt
kielégítõ programfüzetben. És valóban,
szinte vándorgyûlésen érezhették magu-
kat a résztvevõk, akiket a rendezvény
egyenruhás szervezõi fogadtak. 

A megnyitóra a Nyíregyházi Fõiskola
központi sportcsarnokában került sor,
ahol a versenyeket megtisztelte jelenlété-

vel Csabai Lászlóné Nyíregyháza polgár-
mestere is. Kaknics Lajos megnyitó be-
szédében kérte a versenyzõket, hogy ne
csak barátkozzanak, versenyezzenek,
hanem nézzék meg Nyíregyháza neveze-
tességeit is, és vigyék magukkal a hitbõl
és homokból épült város szeretetét.
Játsszák szépen és sportszerûen a játéko-
kat, mert a térség szereti az erdészeket,
mert évi 5000 hektár új erdõt telepítenek
az állami és magánerdõ-tulajdonosok.
Herceg Miklós, szakszervezeti fõtitkár el-
mondta, hogy az 1996-ban elõször meg-
rendezett sportvetélkedõ után nem gon-
dolták, hogy hagyományt teremtettek,
ami a szakmai összetartozás jeleként is
értékelhetõ. Köszöntött mindenkit, aki
eljött, a házigazdáknak a kiváló rende-
zést, és jó versenyt kívánva megnyitotta a
sportnapot. Halmágyi János arról tájé-
koztatott, hogy mintegy ötven rendezõ

több hónapos munkáját dicséri a rendez-
vény. Reményét fejezte ki, hogy a most
elõször bevezetett tizenegyesrúgó verse-
nyen részt vevõ részvénytársaságok ve-
zérigazgatói a jövõben is hozzájárulnak a
sportesemény sikeréhez.

Ideális körülmények között zajlottak
a vetélkedõk, hiszen a lövészet kivéte-
lével valamennyi lebonyolítására szinte
egy helyen került sor.

Fakultatív program keretében az
érdeklõdõk Dóró Katalin vezetésével a
fõiskola botanikus kertjével ismerked-
hettek, mely egészen különleges él-
ményt nyújtott.

Az olimpia jelszavát idézve – nem a
gyõzelem, hanem a részvétel a fontos –
eltekintünk a gyõztesek és helyezettek
név szerinti felsorolásától, helyette be-
széljenek a képek.
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