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Ismét történelmi tájra veze-
tett a sorsolás szeszélye.
Hányszor olvastuk, hallottuk
tanulmányaink közben a
Bácska-Bánát földrajzi neve-
ket!? Bácska északi szegleté-
ben, Bácsalmás, Madaras tér-
ségében dolgozott aktív korá-
ban, és dolgozik most nyugdí-
jasként is Pölhe József er-
dész, szakirányító.

– Jó reggelt Pölhe úr! – Elôször
is hadd kérdezzem az életkorát és
kérjem, hogy tegezhessem. Én az
ötvenes éveimben járok.

– Hatvanhat éves vagyok, sem-
mi gond a tegezôdéssel, Szevasz!

– Úgy emlékszem, az elsô
nyugdíjas interjúalany vagy. –
Az életutadról légy szíves néhány
mondatban mesélni!

– Elôbb az indíttatásomról
hadd mondjak annyit, hogy anyai
nagyapám az Alföldfásítás hôs-
korában Kiss Ferenc kocsisaként
teremtett kapcsolatot az erdôvel (ezen
a vidéken akáccal, hazai nyárakkal tör-
tént erdôtelepítés). Közben szerzett
szakképesítést a nagyapám, és 36 évet
szolgált erdészként. Engem egészen kis
koromtól vittek az erdôre, emlékszem,
a nyakamba akasztott puskát „húztam”
magam után.. Szüleim mezôgazdaság-
ban dolgoztak, késôbb a tsz-be szer-
vezôdtek „önként”. A földmûveléssel
innen a kapcsolat, napjainkban prita-
mintermesztéssel is foglalkozunk. A jó
talajon jól terem és elfogadható a jöve-
delmezôsége is. És az erdészetrôl: a
szegedi Erdészeti Technikumban ér-
tem el technikusi képesítést, szolgála-
tom a mai Kefag Rt-nél telt el. Vi-
szonylag kis kerületem volt, így össze-
sen 22 tsz-nél szakirányítóként, a
KPM-nél fásítóként is feladatot kap-
hattam. Ha belegondolok, a kiterjed-
tebb munkahelyem úgy 80 km hossz-
ban és vagy 40 km szélességben adott
feladatokat. Munkám mellett Sopron-
ban növényvédelmi szaktechnikus ké-
pesítést értem el. Örök emlékem és
ösztönzôm marad ebbôl az idôbôl 
dr. Firbás Oszkár tanár úr! 1996-tól
nyugdíjas vagyok.

– A szakirányítás tehát más tulajdo-
ni viszonyok mellett ugyan, de rögzô-
dött benned..

– A szakmai munkát illetôen nincs is
hiba, de az újólag, általában sok tulaj-
donosnak osztott erdôk dolgában ne-
héz közös nevezôre jutni velük.

– Melyik települések rendelkeznek
számottevô erdôvel?

– Ebben a kis körzetben Madarast le-
het említeni 6-700 hektárral, a volt tsz-
erdôkbôl részarány-tulajdon és kárpót-
lás révén alakultak a magánerdôk. Má-
sutt – a jó termôtalajon – mezôgazdasá-
gi termelés folyik. Ne feledjük, hogy a
Felsô-Bácskában vagyunk.

– A nagyapai telepítôi véna tud-e ér-
vényesülni?

– Nem sok terület marad erdôtelepí-
tésre az elôbb mondottak miatt. Dé-
lebbre, a Telecskai dombok tájékán,
meredek felszínen, ahol a szántóföldi
gazdálkodás nehézkes volna, ott adó-
dik lehetôség telepítésre és szôlôter-
mesztésre is. Elôbbi helyét jól meg kell
választani, mert a laza felszín alatti elte-
metett homokon a kezdeti ugrás után
megáll a növekedés. 

Átlagos talajviszonyok esetén akáccal,
mélyebb fekvésekben, jó vízgazdálkodá-
sú helyeken olasz nyárral erdôsítünk.

– És az erdôfelújítások?- Milyenek a
korosztályok?

– Nagyjából 20-25 évre tehetô az át-
lagos kor, tehát növekedhet a közeljö-

vôben a véghasználatok mennyi-
sége. Érdekesség, hogy a közeli
volt Latinovits-kastély környékén
már erdôfelújítás folyik. Adott
helytôl függôen sarjaztatjuk
vagy tuskózás után mestersége-
sen újítjuk fel az akácosokat. A
hazai nyárasokat inkább sarjaz-
tatással, a nemes nyárasokat szin-
tén tuskózás után újítjuk fel. A fa-
kitermelésre és az erdôsítésre is
vállalkozókkal szerzôdünk. Álta-
lában jól felkészültek és a speci-
ális gépi felszereléssel rendelke-
zô, helyi szakemberek dolgoz-
nak nálunk.

– Napjainkban éppen mit?
– Az egy-két éves erdôsíté-

sekben gépi sorköz-talajápolás
folyik. Idejében végeztünk ta-
vasszal a kapálásokkal, sajnos,
több helyen kevés ered-
ménnyel.

– Gondolom, ott is az aszályos
idôjárás eredménye a mostani
eredménytelenség?

– Sajnos, igen. –Az erdészetet
érintô károkról szinte sehol sem le-
het hallani, ami a médiát illeti.
–Egymás között beszélünk róla, pe-
dig ez kevés, miközben a mind-
annyiunkat érintô kár felbecsülhetet-
len! Siralmas a látvány, hogy 5-6 mé-
teres szürke nyárak száradnak el pél-
dául.

– A kudarc kicsit megingatja az em-
bert az igyekezetében.- Mégis, elôbbre
tekintve, mit tudsz a nagyobb tájegység
erdôvel kapcsolatos terveirôl?

– Úgy tudom, hogy a SAPARD prog-
ramra alapozva, Bács-Kiskun megyé-
ben a terület 2/3 részéig erdôsítéssel
számolnak, az e fölötti rész maradna
más mûvelésben. Sok mindentôl függ
mindez, és sok bíztató is rejlik a szán-
dékban.

– A fiatalabb szakembereknek is ma-
radhat tehát tennivaló. – A családod-
ban érint-e valakit?

– Közvetlenül nem, egy lányom van,
a két unokám persze lehet érintett vala-
mikor. – A vejem, a Kefag Rt-nél vállal-
kozó, faanyagszállítással foglalkozik
MAN szerelvénnyel. 

– Az egész családnak jó egészséget
kívánok, és sikereket erdôben, erdôn
túl! 
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