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Ismét sík vidéki táj ad keretet a
bemutatkozáshoz: a Jászság dél-
nyugati oldalán, Nagykáta kör-
nyékén kerestem az inter-
júalanyt. Készséggel volt a segít-
ségemre a körzet erdõfelü-
gyelõje, Kubik Attila
erdõmérnök, az ÁESz Budapesti
Igazgatóságától.

– Jó napot kívánok, Kiczkó úr!
–Javaslom, hogy segítsük
tegezõdéssel a beszélgetést.

– Megtisztelsz vele, köszönöm!
– Úgy érzem, hogy a szûkebb

táj bemutatása kívánkozik elõre,
lehet, hogy többeknek fehéres a
térképen ez a vidék.

– A Tápió középsõ szakasza
mentén simul az a táj, ahol
erdõgazdálkodunk. A klíma alföl-
dies, a homoktalajok a
jellemzõek, a csernozjom jellegû,
a humuszos, gyengén humuszos,
az eltemetett humuszrétegû egy-
aránt megtalálható. A felszíni vi-
zek hatása inkább csak a közvetlen kör-
nyezetet érinti, az évszázados ásott ku-
tak horihorgas gémje mélyre nézhet, ha
vízben kívánja látni magát.

– Ezekbõl nagyjából kikövetkeztet-
hetõk az ottani erdõk fafajai.

– Nagy biztonsággal, de helyenként
van módosító tényezõ is, a tulajdonosi
szándék. A kis területtel, vagy az 50-70
hektáros erdõvel rendelkezõ egyéni gaz-
dálkodók adott helyen a tõke hasznosu-
lását elõtérbe helyezve igyekeznek ér-
vényt szerezni a kedvezõbb lehetõség-
nek. Ez érthetõ reflex. A szakirányított
mintegy ezer hektár erdõbirtokossági tár-
sulati erdõ (Farmos, Nagykáta térsége),
vagy egyéni gazdálkodók erdeje az akác
és nemes nyárak alkotta életközösség,
közel azonos arányban, változatos kor-
osztály-megoszlásban. Az utóbbi idõben
a nemes nyár felé billen a mérleg.

– Természetvédelmi korlátozás,
iránymutatás mennyiben módosít?

– A kezelt területen a vizes, lápos
élõhelyek védelme tartozik a természet-
védelmi szervezethez. Egyébként az
erdõtervben megszabott keretek között
tudunk dolgozni. Szerencsére, a látó-
körbe tartozó erdõk esetében túlnyomó
részben rendezett a tulajdon, a nyilván-
tartás és erdõterv. Rendszeres a kapcso-
lat az erdõfelügyelettel és a tulajdono-

sokkal. Utóbbiak a vadászati jog gya-
korlói is (õz, vaddisznó gyakori, és né-
hány dám is él ezen a tájon).

– A változékony télben milyen fõbb
munkák folynak?

– Mintegy 30 hektáros erdõtömbben
2,5 hektár 35 éves erdeifenyvest tarol-
nunk kell a Fomes-fertõzés okozta ká-
rosodás miatt. Törzskiválasztó gyérítés-
ben és sarjleveréses ápolásban is van
feladatunk. Jól felszerelt, gyakorlott vál-
lalkozókkal szerzõdtünk és dolgozunk
együtt.

– A kiterjedt munkaterületre hogyan
jutsz el?

– Farmoson lakom, innen gépkocsi-
val érhetõ el a munkahelyek többsége.

– Farmosig hogyan és honnan veze-
tett az utad?

– 1984-ben szereztem képesítést
Sopronban a Roth Gyula Szakközépis-
kolában, Kondor Antal tanár úr osztá-
lyában. Elõször a rádóckölkedi tsz-ben
erdészeti ágazatvezetõ voltam másfél
évig, innen leszerelés után kerültem
Farmosra, ahol a tsz 400 hektáros erdé-
szeti ágazatát vezettem 1987-tõl. A teljes
folyamatszervezés mellett évi 20-25
hektár erdõtelepítést vezettem, akác,
nemes és hazai nyár fafajokkal.

– A szövetkezeti gazdálkodás meg-
szûnése hogyan érintett?

– Az átalakulás idõszakában is
voltak ugyan megbízásaim, de
szükséges volt más, rendszeres
munkát és jövedelmet adó tevé-
kenységet keresnem. Zöldség-
termesztéssel és -értékesítéssel
foglalkoztam, amelynek a sok
csínja-bínja közül most a csemete-
kerti talajerõ-gazdálkodásban
használhatókat tudom alkalmazni
például. A 3 hektáros kertemben
pannon, olasz és Agatha nemes
nyár ültetési anyagot termelek. 4-
5 éve ismét az erdészet a fõ tevé-
kenységi kör, amelyben dolgo-
zom, a dr. Koller Erzsébet vezette
erdõbirtokossági társulat alkalma-
zottjaként is, de önálló szakirányí-
tóként is. 

– Farmos hogyan alakította a
családi életedet?

– Itt nõsültem, a feleségem Far-
moson óvónõ. A házasságból két
lányunkkal bõvült a család, õk
most 14 és 12 évesek. 

– A sok helyen, különféle mó-
don használt erdõk szakmai munkái-
nak irányításában dolgozók közül kit
említenél meg a munkatársak közül?

– Például Papp István erdésztechni-
kust, aki nyugdíjas már, Nagykáta kör-
nyékén ma is rendszeresen végez szak-
mai irányítást, vagy Godra László nyugdí-
jas erdészt, õ Újszilvás erdeiben segíti a
gazdálkodást. A beszélgetésünk elõké-
szítése kapcsán már említett erdõfelü-
gyelõt, Kubik Attila erdõmérnököt szin-
tén, aki rendszeresen, naprakészen vesz
részt a felügyeleti munkában. 

– Hogyan jutsz aktuális szakmai in-
formációkhoz?

– Gyakran olvasom az E.L.-at, cse-
mete ügyekben a Szaporítóanyag Ter-
mék Tanács híradóját figyelem, de a kö-
zeli Erdõszöv és kollégák útján is tudok
tájékozódni.

– Az eseményekben gazdag utóbbi
20 évben erdészeti egyesületi vagy
egyéb tevékenységre jutott-e idõd, ener-
giád?

– Az erdészeti egyesületnek nem va-
gyok tagja. Ha idõm engedi, szívesen
horgászom,  a legjobb kikapcsolódás-
nak tartom.

–A következõ húsz évre hasonló sike-
reket és több szabadidõs élményt kívá-
nok! 
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