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A hasonló utazásokon már összeszokott
újságírók csoportja ezúttal a Hajdúságba
látogatott és a magánerdõ-gazdálkodás-
sal kapcsolatos eredményekkel, nehéz-
ségekkel ismerkedett. Az autóbusz
elõször az ebesi csemetekertnél állt meg,
ahol Dénes Domokos vállalkozó fogad-
ta a média képviselõit. A 15 hektáron
gazdálkodó szakember már a tavaszi
munkák végeztével mutatta be a cseme-
tekertet. Az erdõsítésre szánt szaporító-
anyagok közül csak néhány ezer fehér-
nyár- és pusztaszilcsemetét láttunk a ver-
melõben. De végignézhettük a megszo-
rító intézkedések miatt likvidálásra ítélt
negyedmillió pusztaszil bezúzását. Szo-
morú látvány volt. Dénes Domokos el-
mondta, hogy hozzávetõleg két és fél-
millió csemetét termel évente. Fõleg
akácot, de minden évben jelentõs
mennyiségû kocsányostölgy- és
fehérnyármagonc is elhagyja a kertet. Az
említett turkesztáni szilen kívül – igény
szerint – egyéb elegyfafajokat is nevel. A
csemetekert régi – még állami – munká-
saival dolgozik, így 10 fõnek ad munkát
az erdészeti vállalkozó Ebesen.

Hajdúböszörményben Vilmányi Már-
tonék fogadták az újságírókat. Apa és
fia vezetik a faipari és erdészeti tevé-
kenységgel foglalkozó Kft-ket. Elõször
a faipari üzemet látogattuk meg. A fû-
részüzembe lépve szinte patikai tiszta-
ság, rend fogadja az érkezõket. Bizony,
nem szoktunk hozzá az ilyen látvány-
hoz. Ifjabb Vilmányi Márton elmondta,
hogy 1993-ban kezdték a vállalkozást
szállítással, fakereskedelemmel. Évente
mintegy 20 000 m3 anyagot termelnek
ki. Az erdõket lábon vásárolják, és al-
vállalkozói fakitermelõkkel termeltet-
nek. A felesleget a térség feldolgozó-
üzemeinek értékesítik. Fõbb termékeik:
akác fríz, bútorléc, szõlészeti választék,
ládaelem, amit hámozási technológiá-
val állítanak elõ. SAPARD forrásból lé-
tesített üzem bizakodva várja az EU-hoz
való csatlakozást. Teheti.

Vilmányi Márton, az édesapa, kint az
erdõben ismerteti tevékenységüket. A
Hajdúerdõ Kft. hozzávetõleg 130 hektá-
ron gazdálkodik. Ehhez jönnek az integ-
rátori teendõkkel ellátandó területek,
mely tevékenység most indul. Erdészeti
szolgáltatásként 80–100 hektár erdõfelújí-
tást végeznek évente. Négy hektáron cse-
metét termelnek, jórészt a térség által igé-
nyelt fafajokat: akác-, kocsányostölgy-,
szürke-nyárcsemetét és nemesnyársuhán-
got. Kezelnek egy OMMI fajtakísérleti te-
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rületet is (6,05 ha), ahol hatféle nemesnyár
található 4 x 4 m-es hálózatban.

A Nimród Tanulmányi Vadásztársaság
vadaskertjébe látogattunk. Nos, itt a derék
toll- és mikrofonforgatók szemtõl szembe
találkozhattak a vaddisznóval. Kicsivel és
naggyal egyaránt. A kert a hajdúböször-
ményi Széchenyi Mezõgazdasági Szakis-

kola bemutatóhelye, ahol a diákok a vad-
dal, a vadgazdálkodás fortélyaival ismer-
kedhetnek. A sajtót a második napon ven-
dégül látó társaság 30 000 hektáron gaz-

dálkodik. Tõzsér Zsolt, bemutatva a tevé-
kenységüket, jelezte, hogy nem túl jó a vi-
szonyuk a Hortobágyi Nemzeti Parkkal,
mert úgy érzik, a vadászatot ki akarják
szorítani a területrõl. Egy idényben általá-
ban 40–50 õzbak, ugyanennyi õz tarvad
és 20–25 vaddisznó elejtésérõl tanúskod-
nak a naplók. Apróvadból 600–700 mezei
nyulat és 2000 fácánt hoznak terítékre.

Ismét bebizonyosodott, hogy az effaj-
ta kirándulás, valamint az ott látottak

enyhítik az újságírók és az erdõgazdál-
kodás között olykor meglévõ feszültsé-
get, hiszen korrekt beszámolókat, inter-
júkat hallhattunk a rádióban, olvashat-
tunk a lapokban.

Köszönjük a vendéglátást a hajdúsá-
giaknak!

Pápai Gábor 
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