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Bár az Ünnepi Könyvhét elôestéjén
készült az interjú, a fenti cím nem
Ady-költeményre utal. Mint látható
lesz, utal fafajokra, tájra, évszak-
ra, hômérsékletre. Tájra is, mert
milyen a véletlen: az Egererdô Rt.
rendezte idei Vándorgyûlés tágabb
helyszíne, Heves megye a székhe-
lye és egyik mûködési területe a
POPLAR Magánerdészeti Kft-nek,
mint integrátornak és Molnár Lász-
ló közgazdász, erdésztechnikus,
ügyvezetô igazgatónak, beszélgetô
partneremnek.

– Halló, szevasz! –Amikor a térképre
néztem, nem volt semmilyen támpon-
tom, hogy milyen erdészeti viszonyok
jellemzik Pélyt és környékét.

– A tulajdont tekintve is változatos,
de rendezettnek mondható. A Hortobá-
gyi N.P. kezelte területen kívül magán-
erdôk, erdôbirtokossági társulati erdôk
találhatók a körzetben. A kiskörei olda-
lon is, de a Tisza keleti oldalán Tisza-
bura, Tiszaroff határában is a hullámté-
ri és az ártéri erdôgazdálkodás a jellem-
zô.

– Az erdôk és a fafajok tehát nem
okozhatnak meglepetést.

– Valóban, a nyáras kultúrerdôk van-
nak túlsúlyban, a véghasználati korúak
nagyobb részben az I-214-bôl állnak. A
védett területeken az erdôfelújítások vi-
szont hazai nyárakkal történnek már.

– És a nem védett területeken vagy
erdôtelepítésekben mely fafajok jutnak
szerephez?

– Nemesnyár-klónok, köztük a Pan-
nónia, BL, Triplo, Kopecky-nyár is sze-
repelnek a palettán. Egyébként erdôfel-
újítást fôleg a Hortobágyi N.P., a ma-
gán-, illetve a társas tulajdonban lévô
erdôkben végzünk, erdôtelepítést pe-
dig részvénytársasági megbízásból.
Nem is keveset, évi 180-200 hektár elsô-
kivitelt teljesítünk. 1170 ha az általunk
kezelt folyamatban lévô erdôtelepíté-
sek és erdôfelújítások állománya.

– Közben nyilvánvaló lett, hogyan
kapta a cég a POPLAR nevet. Kicsit töb-
bet megtudhatunk-e róla?

– A latinos-angolos név 1997 óta je-
löli a cégemet. Alapjait szellemi oldalon
az egri Dobó István Gimnáziumban
1975-ben elért technikusi képesítéssel
és a 2002-ben megszerzett közgazdász
diplomával sikerült megteremtenem. A

volt Mátrai EFAG Egri Erdészeténél 6
év, majd tsz-nél 2 év szolgálat után,
1983-84-tôl a magángazdálkodás elsô
lépcsôfokait jártam (gmk, mg. kisterme-
lés), szereztem megfelelô gyakorlatot.
Vállalkozóként vettem részt a 90-es
évek közismert németországi viharkár-
felszámolásában. Ez a munka a nyelvi
ismeretszerzés révén is eredményt je-
lentett.

– Hogyan szervezôdik a vállalkozás-
ban végzett munka?

– Mind a Hortobágyi N.P-kal, mind
magán- és társult erdôtulajdonosokkal
folyamatos munka-kapcsolatra törek-
szünk.. Az eddigi évek alapján kölcsö-
nös a bizalom, az elégedettség. Az er-
dôfelújításhoz, telepítéshez szükséges
alapgépekkel, nyolc állandó kezelôvel
dolgozunk. A közvetlen munkairányí-
tásban két technikus kollégám: Ágos-
ton Gyula és Bozó Péter dolgozik, a
40-es és 30-as éveikben járó szakem-
berek. A fakitermeléseket, erdôsítési
és kézi ápolási munkákat alvállalko-
zókkal szerzôdve hajtjuk végre. Éves
szinten hozzávetôleg 50-60 fô dolgozik
így a különféle munkáinkban. A faki-
termelés tavalyi teljesítménye körülbe-
lül 8000 m3 volt. A termelt választékok
értékesítését is teljesítettük a szerzôdé-
sek alapján. 

– A beszámolóból megnyugtató sta-
bilitás érzôdik. Gondolom, azért van-
nak „bökkenôk”.

– Hát persze, mint a legtöbb helyen.
Nem megoldott még pl. a természetvé-

delem kívánalmai szerint végzett és
többletráfordítással járó munkák érté-
kének térítése. Vagy az erdôtelepítés-
ben keletkezett aszálykár mérséklése
támogatással. A telepítés felé hajlókat
kissé megrettenti az ilyetén kockázat-
vállalás. Idei gond, hogy a negyedével
kevesebb költségvetési támogatás jut
annál, mint amennyire jogosan szükség
lenne.  

– És amikor jól forog a kerék, az elég
jelentôs területû mesterséges erdôsítés-
hez hol jutsz erdôsítési anyaghoz?

– Hát bizony, nyakamba veszem a
megyét, az országot, de jobban az Alföl-
det. Év közben is figyelem a termelési
híreket, a partnereket, az árakat. Az
éves erdôsítési anyag értéke közelíti a
tízmillió forintot, tehát nem elhanyagol-
ható a minôség sem.

– Jelentôs a vállalt erdôtelepítési fel-
adat. Hogyan tudjátok elérni a bizton-
ságos eredményt?

– Nem hagyunk a véletlenre semmit.
A termôhelyfeltárástól a teljes talaj-elô-
készítésen, szakszerû erdôsítésen át, a
kellô ápolásokkal jutunk a befejezésig.
A jelen idôszakban is az ápolások van-
nak elôtérben, kapálás és gépi sorköz
talajápolásokat végzünk. Ha kicsit ke-
gyesebb lenne az idôjárás, akkor a ter-
mészet oldaláról is biztosítva lenne a fi-
atal erdôsítés sorsa.

– A Tisza menti táj számos csodálni
valója közül milyen érdekességet oszta-
nál meg az olvasóval?

– A Hortobágyi  Nemzeti Park közeli
területén a réti sas fészkelôhelye találha-
tó. Az ottani erdô rendkívüli kincse en-
nek a vidéknek, remélhetô, hogy kiemelt
védelme stabil állapotot teremt a nemes
madarak életéhez, gyarapodásához.

– A hevesi táj viszont elképzelhetet-
len a Mátra nélkül. Említetted, hogy
nem tudsz eljönni az idei Vándorgyû-
lésre.

– Igen, mert azonos idôpontban Len-
gyelországban rendezik meg az Erdész
tájékozódási futó Európa-bajnokságot.
És bár jó lett volna a mátrai találkozón
is jelen lennem, mint az OEE Magáner-
dô-tulajdonosok Tanácsának elnökségi
tagja, remélem, hogy ott azért tudnak
pótolni.

– Sok sikert kívánva a gazdasági és
a tájfutó versenyhez is, köszönöm az
interjút.

Apatóczky István
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A nyár, Heves …
Interjú Molnár László ügyvezetô igazgatóval


