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A közelség ellenére nehezen jött lét-
re a kapcsolat és az interjú a soros
térség képviselôjével. Persze, hi-
szen pezseg az erdôsítési, fahasz-
nálati szezon, a szerkesztô-mûvelô
és az interjúalany egyaránt nyújtja
a nappalokat. Végül faxra váltot-
tunk, kérdések és válaszok gördül-
tek le a papíron, Schultheisz Jó-
zsef, az ócsai Jägermeister Erdé-
szeti Kft. ügyvezetô igazgatója volt
a partnerem.

– Kérem, mutassa be röviden a
Jägermeister Kft-t.

– Társaságunk 1993-ban alakult, ki-
fejezetten erdészeti jellegû vállalkozás.
Ócsa és a térségében található erdôk
kezelésében vállalunk szerepet. Az álta-
lunk kezelt, jelenleg 811 hektár erdô,
részben változó alapot jelent, mert az
erdôkezelési megbízások sûrûn változ-
nak. Vannak erdôk, amiket folyamato-
san kezelünk, vannak, ahol csak egy bi-
zonyos munkára kapunk megbízást. Az
adminisztratív irányításban, ügyvitelben
és a szakirányításban 4-4 fô dolgozik
(utóbbiak: 2 fô fahasználó, 2 fô erdô-
mûvelô erdész).

– Milyen termôhelyi adottságok ha-
tározzák meg  a fás vegetációt?

– Ócsa és vidéke a Duna-Tisza közi
homokhát része, domborzata az ún.
széles hátú adacsi típusú homokbuc-
káktól változatos. A talajvíz általában a
mélyebb szinten található. Több helyen
megtalálható az erôsen meszes réteg,
másutt mészkôpad. A termôréteg in-
kább sekély, ritka a középmély válto-

zat. Gyakori a kifejezetten karbonátos
talaj. Az állami erdészet kezelte terüle-
ten tôzeges-kotus  lápterület is színesíti
a palettát.

– Az állományalkotó fafajok tehát
nem szolgálnak meglepetéssel.

– Nem, hiszen akácosok, nemes- és
hazai nyárasok, erdei- és fekete-
fenyvesek vannak túlsúlyban, helyen-
ként látható csak magaskôris, mézgás
éger, kocsányos tölgy. A húsz év alatti és
a 20-30 éves korosztály a kezelt terület
90 %-át jelenti közel fele-fele arányban,
mindössze 10 %-nyi  a 30 év feletti erdô.

– Az erdôkezelést milyen tevékenység
jellemzi ebben az évben és kik végzik?

– Több megbízást kaptunk, megha-
tározóan nevelôvágásokra. A törzskivá-
lasztó gyérítésbôl 20 hektár, tisztításból
14 hektár a feladat. A 12 hektár tarvágás
másfélezer m3-rel szerepel a tervünk-
ben. Erdôfelújítási teendôinket 8 hektár
mesterséges és 12 ha sarjaztatásos erdô-

sítéssel teljesítjük. A kézi és gépi mun-
kákat, szállítást a szakosodott erdészek
irányításával vállalkozók végzik, akik
zömmel a kft. dolgozói voltak koráb-
ban.

– A legközelebb dolgozó technikus
kollégáról olvashatunk néhány szót?

– Székely Zsolt 34 éves erdész, vad-
gazdálkodási technikus, Erdélyben és
Csongrádon szerzett képesítést. Ócsai
lakos, családos, két kisiskolás gyerme-
ket nevelnek a feleségével. Fôleg a faki-
termelésekben és a szállításokban látja
el a szakirányítást. A távoli munkahe-
lyekre saját gépkocsival szervezi az el-
jutást. A kft-nél annak megalakulása óta
dolgozik, kölcsönösen elégedettek va-
gyunk egymással. Az OEE-nek még
nem tagja.

– Milyen formában történik a kezelt
erdôterületen a vadgazdálkodás, a va-
dászat?

– A kezelt területen négy vadásztár-
saság folytat vadgazdálkodást és va-
dásztat. Mi nem vagyunk közvetlenül
érintettek a vadgazdálkodásban. A kap-
csolatunk viszont kifejezetten jó, a köl-
csönös segítés a jellemzô. Mi a megfi-
gyelésekben, etetôk, lesek építésében
segítünk, ôk a kárelhárításban. A vad-
disznó és az ôz mellett dámszarvassal is
találkozhatunk.

– Védett területet érint e az erdôkezelés?
– Kisebb korlátozással érint csak

bennünket az Ócsai T.K. Jó együttmû-
ködés alakult ki velük is. A növényzet
és állatvilág védelmét fokozottan szem
elôtt tartjuk mi is. 

– Végül hadd kérjek valamilyen ér-
dekességrôl rövid ismertetést, például
Ócsával kapcsolatban!

– Ócsa Öregfalu településrésze, jel-
legzetes példája egy alföldi település-
szerkezetnek. Két ún. beltelkes rend-
szerben épült. A falu közepén álltak a
lakóházak halmazos elrendezésben, a
gazdasági élet a szálláskertekben zaj-
lott, amelyek körbe vették a lakóháza-
kat. Ez a szerkezet a XVIII. szd-ban
megszûnt, ma a szálláskertek helyén is
lakóházak találhatók. Az Öregfalu leg-
régebbi házai az 1800-as évek elsô har-
madából valók. 

– Köszönöm a sajátos interjút. Bol-
dog karácsonyi ünnepet és az új évre
nagyon sok sikert kívánok. 
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