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A Kisbéri Erdészetnél 10-ére beszél-
tük meg  a telefonos találkozót. Fi-
zetési napra bár, de bízva abban,
hogy a borítékok tartalmához az er-
dészet nevének semmi köze nincs.
A mobiltelefonnál Németh Ferenc
erdész várta a hívást.

– Szevasz! Úgy értesültem, hogy bát-
ran tegezhetlek, hiszen azonos korúak
vagyunk.

– Szevasz! Örülök, hogy közvetlen
módon beszélhetünk.

– Most hol vagy éppen?
– A kerületemben, nevezetesen a Ko-

vács-rétiben, amely 1115 hektáron fek-
szik, mintegy 15 km-re Ny-ra Kisbértõl.
A térképre nézve látható, hogy a Bakony
ÉK-i szélénél található ez az erdõ.

– Hogyan mutatható be röviden a
Kovács-réti kerület?

– Az egykori Esterházy-birtok gon-
dos kezelést kapott. Most mintegy 60 %
cser, 10 % ktt fõfafajú erdõt foglal magá-
ba a kerület. Az arra alkalmas termõhe-
lyeken fafajcserével is foglalkozunk,
ktt-esre, gy-ktt-esre, mélyebb fekvések-
ben helyenként kst-esekre változtatjuk
a csereseket. Másutt marad a cseres.
Érzékelhetõ tehát, hogy a vidéknek
megfelelõen változatos a domborzat.

– Az elmondottakból kitûnik a szá-
mottevõ mesterséges erdõsítés.

– Igen, általában makkvetéssel, kerítés
védelmében végezzük az erdõfelújítást.
A területet bérlõ két vadásztársasággal
összehangolt, jó munkakapcsolatban va-
gyunk,  közösen építjük a kerítéseket, vi-
seljük a költségeket. A vadgazdálkodás,
a vadásztatás szervezése tehát nem köz-
vetlenül üzemi feladat.   A mostanában
kevésbé változó gímszarvas és õzállo-
mány mellett, gyarapodott a dámpopulá-
ció. És persze a vaddisznó is jelen van. 

– Az esedékes munkákban kikre szá-
míthatsz?

– Szerencsére sokoldalú és minõségi
az itt dolgozó vállalkozói csapat, ha kell
erdõsítést, tisztítást, befejezett erdõsítés-
ápolást, kerítésjavítást is készséggel tel-
jesítenek.

– Csak nem nekik jutott az erdõsítések
nyári ápolása  is?

– Nem, nem. Saját, szerzõdött dolgozó-
ink, nyolc lelkes és gyakorlott asszony is
dolgozott folyamatosan a kézi ápolásban.

– Tavaly átlagosnak mondható csa-
padékviszonyok mellett fejlõdhetett az

erdõsítés. Segít-e valamilyen természe-
tes vízfolyás az „extra” kiegészítésben?

– A Posványkelõi-ér ered itt a kerület-
ben, amelyik a Hajmás-patakon keresztül
a Bakony-érbe torkollik. Tavaly idõsza-
kosan elapadt, most folyamatosan csor-
dogál benne a víz. A korábbi éves 400
mm-hez képest  a tavaly õszig  mért 450
mm csapadék  kedvezõnek mondható.

– Az erdõsítések legutóbbi  mûszaki
átvétele hogyan értékelhetõ?

– A tervezett szintet sikerült elérni.
Sajnos nincs számottevõ makktermés,
ezért beszerzésbõl kell a továbblépés-
hez vetési anyagot biztosítani.

– A jövõ évi besorolások mennyiben
érintenek?

– 4000 m3 cseres végvágás, 15 ha
tkgy, 25 ha tisztítás képezi a jövõ évi fa-
használati feladatomat. A jelöléseket és
a becsléseket idejében elvégeztem. 

– Különleges, említésre érdemes he-
lye van-e a kerületednek?

– Igen, helyi védettséget élvez 18
hektáron a 250 éves cseres-kocsányos
tölgyes. A szárazság sajnos kikezdte az
egészségét, a száradás jelei egyre terjed-
nek. Érdekesség még a Rédétõl néhány
száz méterre található 3,5 hektárnyi, 90
éves kst kijelölt magtermõ állomány. A
szlavon típusú 30 méteres fák, a hegyi
és korai juhar eleggyel látványnak is kü-
lönlegesek.

– Milyen elõzmények, események je-
lölték az utadat a rédei kerületig?

– 57 éves vagyok. Az ásotthalmi Bedõ
Albert Erdészeti Szakiskolában végez-
tem 1967-ben, ahol erdész-vadász végbi-
zonyítványt kaptam. Ezt követõen a kis-
béri Táncsics Mihály Gimnáziumban
érettségiztem. A Kisbéri Erdészethez
1967-ben kerültem, elõször beosztott er-
dészként dolgoztam. Soproni katonaság
után vágásvezetõ lettem és 1972-tõl dol-
gozom a Kovács-réti kerületben.

– A családról, lakhelyrõl hallhatunk
pár szót?

– Nõs vagyok, a feleségem az óvodá-
ban dolgozik. Mindkét lányunk felnõtt
már,  közgazdász, illetve orvosi pályát
választottak,  dolgoznak. Rédén, saját
házban, a kerület szélénél lakunk, itt
történik naponta a csapadék (vagy szá-
razság – a szerzõ.) észlelése, mérése és
regisztrálása is. Jól és könnyen elérhetõ,
bejárható az erdõ (a 9 km burkolt útnak
is köszönhetõen). 

– Az Egyesületünkkel kapcsolatban
vagy?

– Igen, körülbelül harminc éve tagja
vagyok. Az Erdészeti Lapokat  rendsze-
resen olvasom.

– Köszönöm a beszélgetést. Sok si-
kert, örömöt kívánok a további mun-
kádban, a magánéletben.

Apatóczky István  
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A Bakony lábánál
Telefoninterjú Németh Ferenc kerületvezetõ erdésszel

2004-ben, a VIII. Erdõk Hete központi té-
mája a magánerdõ-gazdálkodás volt. 

Az erdészet központjában Szabó Lajos
erdészetvezetõ fogadta az érkezõket. Az
autókaraván elõször a Borzagos rétre
ment, ahol Pallagi László vezérigazgató
köszöntötte a résztvevõket. Hangsúlyozta
az EU-források felhasználásának szüksé-
gességét, és a két szektor összefogását
szorgalmazta.

A magánerdõ-gazdálkodók szerveze-
tét képviselõ Répászky Miklós köszöntöt-
te a megjelenteket. 

A Husqvarna reprezentatív gépbemu-
tatóval képviseltette magát a rendezvé-
nyen. Lázár Gyula igazgató ismertette a
300 éves tradíciókkal rendelkezõ és ha-
zánkban 30 éve jelenlévõ svéd-magyar
céget. 

A fórum Fenyvespusztán folytatódott,
ahol Szabó Lajos bemutatta a fenyvespusztai

Erdészeti Erdei Iskolát. Az erdészetvezetõ
hangsúlyozta, hogy az Egyesület programjá-
ban nagy hangsúlyt kap a társadalom felé
történõ nyitás. Csendes József, az ÁESZ Egri
Igazgatóságának helyettes vezetõje ismertet-
te a szolgálat átszervezését követõen az új
szervezeti felépítést, többek között a pályá-
zatok befogadására létrehozott Ügyfélszol-
gálati Csoportot. 

Molnár László, a MEGOSZ alelnöke is
hangsúlyozta az ágazatot jellemzõ forráshi-
ányt. Gyakorlati tanácsokat adott az erdõtu-
lajdonosoknak a pályázatok megírásához. 

Jung László vezérigazgató-helyettes a
magánerdõk energetikai célú fater-
mesztésérõl szóló elõadásában ismertette
a kazincbarcikai AES és az Egererdõ Rt.
együttmûködését. Az elõadások után a
vendégek megtekintették a Tuzson-
arborétumot. 

(A Forestpress nyomán)
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