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A Szarvas-Gyomaendrôd-Kondoros há-
romszög belsejében található az a tele-
pülés, amelyikrôl elsôre valamilyen eg-
zotikus sejtelme támad az embernek:
Örménykút. Talán az alapítóira utal a
név... A választ Hetényi Magdolnától si-
került megkapnom, akit pedig Frankó
Róbert erdômérnök erdôfelügyelô se-
gítségével találtam meg.

– Jó napot kívánok! – Elôször tehát a
településrôl kérdezem, hogyan kapta
ezt a nevet?

– Nem régi ez a helység, az elmúlt
rendszerben alakították ki, a környék
egyik legnépesebb tanyacsoportjára
alapozva. A neve csak közvetve kap-
csolódik idegen nemzethez, talán az
akkori divat eredménye (ld. pl. Jereván
ltp. – a szerzô).

– Az erdôfelügyelô úrtól tudom, hogy
a település és környéke kevés erdôvel
határos.

– Igen, ez a jellemzô. A korábbi Szar-
vasi Állami Gazdaság 300 hektárnyi er-
deje, fásítása a kárpótlások után harma-
dára csökkent, és 1993-tól a mai Szarva-
si Agrár Rt bérleményként kezeli. Tudni
kell, hogy szórvány erdôkrôl van szó,
legelôi erdôfoltok, mezôvédô erdôsá-
vok, majorfásítások, öntözômû véder-
dôk formájában.

– A földhasználat jellege a talaj-
adottságok következménye is?

– Részben igen. Szarvas felé gyako-
ribb a szikes jellegû terület, Hunya irá-
nyában a réti talajok a jellemzôek. Elôb-
bieknél a füves legelôt tarkítják kis terü-
letû erdôfoltok, a jobb termôhelyeken
akácosok, nemes nyárasok is találha-
tók. Sajnos, a kárpótlást követôen szá-
mos esetben szenvedte meg az erdô a
hozzá nem értést, vagy az átmeneti gaz-
dátlanságot. A mai idôszakban mond-
ható el, hogy rendezôdtek a sorok az
erdôk kezelése terén is.

– Az rt. területén hogyan történik az
erdôkezelés?

– A hat település, köztük Örménykút
erdejének erdôterve 1998-tól hatályos.
A benne foglaltakat, mint ügyintézô, én
figyelem, részt veszek a tervezésben, a
kivitelezés elôkészítésében, felügyele-
tében. Végzettségem szerint agrárgaz-
dász vagyok, ezért az rt. szerzôdéssel
foglalkoztat szakirányítót. Kovács József
erdészt, aki vállalkozó is egyben, agilis,
a negyvenes éveiben járó békéscsabai
szakember.

– Úgy tûnik, hogy Örménykút eseté-
ben is az erdôsáv a legjellemzôbb erdô-
forma.

– Igen. És kifejezetten a szántóföldi
gazdálkodást, más mellett az öntözés
hatékonyságát is segíti (pl. a vízszórás
optimális beállítását). A kiszámíthatat-
lan idôjárási, csapadékviszonyok köze-
pette ez fontos gazdasági kérdés.

– Az erdôsítések, kialakult erdôk ho-
gyan viselik a változatos idôjárási ha-
tásokat?

– Csodákat nem tudnak mutatni. Van
olyan eset, hogy az elôzôleg aszályok
miatt sikertelen nemes nyáras erdôsítés-
ben akácra váltottunk. Mit tesz erre a
természet: a tartós belvízben ment
tönkre az új erdôsítés! 

– Melyek a leginkább alkalmazott
fafajok?

– Az átlagos, vagy jobb termôhelye-
ken akácot, Kopecky- és olasz nyár faj-
tákat találunk. Gyenge talajadottságú
helyen a turkesztáni szil is fôfafaj (ld. a
fényképen, Hetényi M. felvétele). Az er-
dôsávokban, erdôfoltokban inkább az
akác a jellemzô, de van nemes nyáras-
kôrises-ezüstfás-cserjés erdôsáv is.

– Nyilvánvaló, hogy a sokféle növény
nemcsak az embernek hasznos. A vad-
ra gondolok.

– Fôleg a fiatalos korig jelent veszélyt a
nyúl- és az ôzállomány. Sajnos, szinte
minden erdôsítésben észlelhetô több-ke-
vesebb hántás és/vagy rágás, ezek az abi-
otikus károkkal tetézve elképzelhetô ha-
tásúak. A gazdálkodó vadásztársaságot
ezért rendszeresen tájékoztatjuk, ostoroz-
zuk, remélve a vadkárelhárítás sikerét.

– A fakitermelés, erdôsítés milyen
formában történik?

– A kitermelést és az erdôsítés ápolá-
sát szerzôdött vállalkozókkal oldjuk
meg. Lényegében nem túl nagy terüle-
teket érint egy-egy évben ez a kötele-
zettség. Az erdôsítésre többnyire az rt.
dolgozói közül csoportosítunk dolgo-
zókat. 

– Sajátos, láthatóan nem húzóága-
zata az erdészet az rt.-nek.

– Persze, ekkora területen, ilyen mi-
nôségû erdôvel nem lehet csodát csi-
nálni. Az rt. a kezelt erdôterületen szak-
szerû munkával a szántóföldi gazdálko-
dást segíti, miközben egyfajta környe-
zeti rendszert is fenntart. 

– Az eddigiektôl eltérôen, Ön az elsô
hölgy, akivel interjút készíthetek.
Mondjon néhány mondatot magáról.

– Mezôgazdászként dolgozom az rt.-
nél, tíz éve kezdtem foglalkozni az er-
dészeti teendôkkel. Eleinte sok szerve-
zési, rendezési feladat adódott, mára
egyre inkább szakmai teendôk a meg-
határozók. És egyre több szakmai isme-
retet is sikerült elsajátítanom, így a
szakirányító erdésszel is, az erdôfel-
ügyelôvel is szót értünk. A szakmai
munkában adott esetben a vezetôk is
segítenek.

– És amikor nem dolgozik az rt.-nél?
– A családommal Szarvason lakunk,

két huszonéves, lány- és fiúgyerme-
künk van, ôk más pályára készülnek,
még tanulnak. Az erdôt illetô munka ér-
dekes színfoltja a mindennapoknak, a
távol esô helyek bejárása, a munkák
elôkészítése, irányítása, ellenôrzése, az
eredmény élménnyé alakulása egy ki-
csit erôsebben kapcsol ehhez a vidék-
hez.

– Köszönöm a bemutatkozást. 
Apatóczky István
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