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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A magyar csapat 25-30 éve nem ért el
ilyen kiváló eredményt, mint a szep-
tember 11-13. között a svájci Alpokban
fekvõ Brienz településen megrendezett
fakitermelõ világbajnokságon. 

A verseny három napig tartott, így a
versenyzõknek nemcsak szakmai, de
mentális felkészültségbõl is vizsgázni
kellett. A világbajnokságon 26 ország-
ból (Japántól, a balti országokon ke-
resztül, a nagy európai nemzetekig) 27
csapat, 105 versenyzõje mérte össze tu-
dását az öt versenyszámban, a motorfû-
rész-lánccserében (szerelés), a kombi-
nált darabolásban, a lánckímélõ (precí-
ziós) darabolásban, a döntésben és a
gallyazásban.

A verseny elõtt ülést tartott a Fakiter-
melõk Nemzetközi Szövetsége elnöksé-
ge, ahol az elsõ napirendi pontban, né-
ma fõhajtással emlékeztek meg a veze-
tõség elhunyt tagjáról, dr. Gólya János-
ról. A magyar csapatot Kántor János
csapatvezetõ képviselte az ülésen. 

Az elsõ versenyszámban, a szerelés-
ben óriási magyar siker született. Ritt-
linger Róbert világrekorddal, 8,65 mp-el
szerezte meg az elsõ helyet és hozta el
az aranyérmet.

Az U24 ifjúsági kategóriában Répás
Tamás (Ihartû 2000 Kft.) hatalmas si-
kerrel szerzett aranyérmet a lánckímélõ
darabolásban, ezüstérmet a kombinált
darabolásban és bronzérmet az össze-
tettben, tehát a világ harmadik legjobb
ifjúsági versenyzõje lett. 

A csapat kiegyensúlyozott verseny-
zéssel a gyõztes német (4949 pont), a
második svájci (4879 pont) és a harma-
dik olasz (4872 pont) válogatott mögött
a 4. helyezést (4812 pont) szerezte meg.
A válogatott tagjai (zárójelben a szerzett
pontszám és a legtöbbet foglalkoztató
cég): Bakó László (1629 pont, Ipoly Er-
dõ Zrt.), Rittlinger Róbert (1592 pont,
Mecsekerdõ Zrt.), Juhász István (1591
pont, Pilisi Parkerdõ Zrt.

A 27 csapat közül egyedül a magyar
válogatott teljesítette hibapont nélkül a
versenyszámokat. A válogatott tehát
elérte a terveikben szereplõ a 4800
pontot, mellyel korábban világrekordot
és aranyérmet lehetett elérni. Sokan
gratuláltak a magyar csapat tagjainak,
vezetõinek. A csapat vezetõje Kántor
János, edzõje Kontra László volt, nélkü-
lük az eredmény nem jöhetett volna lét-
re. Az alapítványt Kántor János elnök
mellett, Ormos Balázs alelnök képvisel-
te, együtt segítették a versenyzõket. A
csapattal tartott és szintén segítségükre

volt Gerõcs János (Északerdõ Zrt.) a fel-
nõtt csapat negyedik (tartalék) tagja is.  

A verseny olyan érzetet keltett, mint-
ha olimpián lettünk volna. Ahogyan az
úszásban tized, század másodpercek
döntenek a helyezések között, itt tized
milliméterek, század másodpercek vol-
tak a legkiválóbb fakitermelõk eredmé-
nyei között. Jó volt hallgatni a magyar
himnuszt, sok ország képviselõivel be-
szélgetni, barátkozni, fogadni a gratulá-
ciókat a sokkal nagyobb pénzügyi lehe-
tõségekkel és fakitermelési kultúrával
rendelkezõ országokból érkezõktõl. 

Kimondhatjuk, hogy a magyar csa-
pat egyszerre volt amatõr és profi. Ama-

tõr körülmények között, saját anyagi
forrásaikat is felhasználva készültek a
versenyre, de profi módon teljesítették
a versenyfeladatokat. Sajnáljuk, hogy
más országokkal szemben csupán né-
hány magyar szurkoló volt jelen. 

Köszönet illeti dr. Rónai Ferenc
igazgatót, hogy engedélyezte és Szabó
György tanár urat (Roth Gyula SZKI),
hogy kihozta a versenyre a saját ver-
senyzõ diákjait, a jövõ reménységeit,
akik magyar hangulatot varázsoltak a
küzdõtérre. Volt olyan ország, ahol ti-
zenkét erdõgazdasági vezérigazgató kí-
sérte el a csapatot, és tömegek szurkol-
tak.   Más sportágakból tudjuk, hogy
mit jelent(het) a szurkolók buzdítása.

Köszönjük hathatós segítségét a tá-
mogatóknak, elsõsorban az Andreas
STIHL Magyarország Kft.-nek (többek
között Stihl színekben, felszereléssel
versenyzett a válogatott). 

További támogatók: a Husqvarna, a
Lexim Kft, a TAEG Zrt, a Bakonyerdõ
Zrt., a VADEX Zrt., a Roth Gyula SZKI. 

Köszönjük a versenyzõket foglalkoz-
tató állami erdõgazdaságoknak, magán
vállalkozónak, hogy segítették a felké-
szülést. Várjuk, hogy a hazai fakiterme-
lés, munkakultúra, a válogatott kapjon
az eredményekhez méltó általános poli-
tikai és szakmai elismerést, támogatást.

A tanulságokat elemezve, a jövõt tu-
datosan építve, a Magyar Fakitermelõ
Válogatott és a versenyeket szervezõ
Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány
az együttmûködõ partnereinkkel töret-
lenül készül a két év múlva Lengyelor-
szágban rendezendõ világbajnokságra. 

Szöveg, fotó: Ormos Balázs alelnök,
Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

Fakitermelõ Világbajnokság Svájcban
Világrekord egyéniben, negyedik hely csapatban 

A Magyar Fakitermelõ Válogatott a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány

szervezésében lehetõséget kapott Majoros Gábor vezérigazgatótól és Tóth Ká-
roly vezérigazgató-helyettestõl, hogy bemutatkozhasson és bemutatót tarthas-

son a több száz szakmai résztvevõ és néhány ezer érdeklõdõ elõtt az idei So-

ponyai Vadgasztronómiai Fesztiválon, amelynek egyik védnöke Fazekas Sán-

dor földmûvelésügyi miniszter volt. Ott jelentették be a csapat vezetõi, hogy

képviselik hazánkat a fakitermelõ világbajnokságon és remélik, hogy sikeres

szereplés esetén a közjóléti fejlesztések mellett nagyobb figyelem és támoga-

tás juthat a hazai fakitermelésre, fakitermelõkre, versenyzõkre.


