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versenyek Íavá$őknak; tffioltűknák
Nyolc Íavágóbrigád és négy tűzoltócsapat mérte össze

a tudását a SEFAG-STIHL Kupa helyi selejtezőjén április-
ban, hogy eldőljön, ki képviselheti a katasztrófavédelmet
és társasrá g u n kat az egy hónáppál ké$öbbi, r'e$iortál|i$ :*ar'.

senyen. A versenyszámok között fadöntés, láncfűrész-
szslelÉs ós rrinl<daraholág is úolt. A hcly]i rnagrnérefietés
után a vándorkupát a SEFAG Zrt. Nagybajomi Erdészeté-
nek csapata vihette haza.

Motorzaitil volt hangos tavasz kozepén * ropoly,i.,erdÖ,;
amíkor a SEFAG Zrt. fakitermelésre kialakított tanpályáján
12 csapat dontotte,
darabolta, galiyazta
és hasította a rönkö-
ket' A megmérettetés
során az idővel és
egyrnással is meg
kellett kuzcieniuk a
versenyzőknek, de
a nap legfontosabb
feladata mégis az ak'
tuális munkavédelmi
és munkabiztonsági
eloírások megisme-
rése és alkalmazá-
sa volt. Mint ahogy
azt Juhász Zoltán,
a Somogy Megyei
Kormányhivatai mun-
kavédelmi telügye-
lcÍje eiőadásában
elmondta: ,Az épí-
tőipi6;5gn dalgozik
után a favágók vég-
zik a vÍÍág legveszé-
lyesebb munkáját,
g o n d o lju n k c e a k a ka z e t m ú t tb an, e gy sa m o gy i m agáner:d,őb@
tortent halálos balesetre' Az ilyen katasztrófák ellein legjobban
a mege!őzésse!, a munkabiztonsági eloírások betartásával le-
het védekezni, amÍre mast is felhíviuk a fi$yelrneÍ,"A logered;
rnényesebb csapat a nagybajomi fakitermelőké lett, de nem
kellett szégyenkezniük a tűzgltóknak sem, a legsikeresebb
katasztrófavédelmi egység, a giifoki ttizoltók is kvalifÍ áNták
magukat a regionális megmérettetésre.

Erre már rnájusban került sÖr, a két területi győztes mellett,a
*{M{aszó Lrt., a Gyula1 Zrt., a MecsekerdÖzrt.és a Zalaerdő
Zrt. csapaiainak részvételével. A píogram nem változott a ko-
rábbiakhoz képest, a Íakiteimel6knek ugyanúg,y többek kÖzött.
dontésben, :seerelésben és lánckímélő darábolásban kellett
jeleskedniljt{' A versenyzőknek épp ez utibbi feladátielentet-
te a legnagyobb kihívást: ennek során tiEy kellefi megfelolő,
méretr]re vágni a f*ldon fekvő Íahásábokat, hÓgy á:lánüfiÍfést
vágófelÜlete ne érje el a talajt' Spingár Péter, a Verseny egyik
Íősiervezője, a $ EFAG Zrt. erdőgazdál kodási osztály vcistője
sterint a legnagyobb érdeklődés mégis a kornbinált gyakorlati,
Versenyszámot övezte, melynek során a résztvevőknek a fa-
kitermelés során elképzelhető szinte összes Íeladatot kellett
időre elvégezniÜk. A legtöbb pontot ezen a Versenyen, illetve
aa eEész nap során is a Mecsekerdő Zrt, csapata,gyűitötte;
Így cÍk álltak a dobogo Íegmagasabb Íokára *z éiedmény_hit'
detés során, míg a második helyet a GyülajZrt, íakiterrnelői; a,

harmadikat pedig a siófoki tűzoltók foglalták el. Nyereményeik
kÖzott érmek, okleveIek,,kupák, valamiht Vásár|ási utalványok
is megtalálhatóak voltak, ezeket a SEFAG Zrt. és az Andreas
StihiKere$kedolmiKÍt.kozosenajánlottafel'

Mindkét megmérettetés baleset nélkÜl zárult, a Verseny-
zok a tanpályán nemcsak gyakorlati tapasztalatokkal, hanem
szárnos munkavédelmi kiadvánhyal, valámint :ren$eteg él-
ménnyel is gazdagodtak, köszönhetően Pintér ottó erdészeti
Ígazgato és az egész Zselici Erdészet,szíVé$ vendég.|átásá'-
nak. A rendezvények lebonyolítását és á szákmai anya$ok
megjelentetését az Országos Munkavédelmi és MunkaÜgyi
Főfelügyelőség által a munkavédelmi bírságok felhasználása
során nyújtott pályázati támogatás is segítette (pályázati azo-
nosÍtó: oMMF-l l- 1 0-P-0365).


