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A „headline” ugyanúgy illik a beszél-
getõ partneremre, mint a „Nomen
est omen.” mondás. Nem is csoda,
hiszen Vaspöri Lajos Vaspör község-
bõl való, és Vas megyében, az Õrség-
ben töltötte az eddigi - nem rövid –
szolgálati idejét. Az õszi találkozás
után most tudtunk telefonon beszél-
getni, a szakmai elismerésérõl is.

– Szevasz Lajos! – Alkalmas most be-
szélgetésre az idõpont? (A tegezõdésünk
a középiskolai évek óta természetes. A
szerk.).

– Szevasz Tatesz! – Persze, ma
szabadságon vagyok, egy kis fizi-
kai munkával próbálkozom.

– Nem Tõled tudom, de öröm-
mel hallottam, hogy tavaly Vas
megyében „Az év erdésze” címmel
ismerték el az eddigi munkádat.
Ehhez ismételten gratulálok, és
arra kérlek, mondd el, hogyan
alakult a szakmai pályád!

– Te is tudod, hogy 1968-ban
szereztem technikusi oklevelet
Sopronban, Brandisz Márton tanár
úr osztályában.  Beosztott erdész-
ként a Körmendi Erdészet Malom-
lói kerületében kezdtem dolgozni,
majd rövid idõre vágásvezetõ er-
dész beosztást kaptam. 1970 máju-
sától Õri-szentpéteren az Õri I. ke-
rület 750 hektárját bízták rám. Itt
1982 nyaráig dolgoztam, majd rö-
vid átszervezési idõszak után, 1983
elejétõl a Szentgotthárdi Fõmér-
nökség fõerdésze lettem a Szalafõi
pagonyban, 2450 hektár területen.
Az ezredforduló 2001-ben az
Õriszentpéteri pagonyban köszön-
tött, mintegy 4200 hektáros területen,
ahol öt erdész és egy vadász kollégával
szervezzük és irányítjuk a munkákat.

–Kikkel dolgoztok az erdõn?
– Nálunk még a valamikori szervezet

nyomai is megtalálhatók. Több mint
húszan szerzõdött dolgozók, akiknek a
többségét a fakitermelésben (fogatos is,
felterhelõ is van közöttük) foglalkoztat-
juk. Adott esetben, az ápolásokban,
tisztításokban is dolgoznak. Persze, vál-
lalkozókat is be kell vonnunk a szezo-
nális munkákba. Ehhez tudni kell, hogy
pl. a felújításaink zöme mesterséges, te-
hát elkél a munkáskéz.

– Az erdõalkotó fafajok közül me-
lyek a meghatározóak?

– Az erdeifenyõ 46, a luc 20, a töl-
gyek 14, a bükk 9, a gyertyán 8 és az
egyebek 3%-kal vannak jelen az igazga-
tóságunk területén. Túl nagy eltérés
ettõl a pagonyban sem mondható.

– A mesterséges felújítások milyen
tendenciát mutatnak a fafajok arányát
illetõen?

– A természetvédelmi érdekek foko-
zott érvényesülése érdekében a tölgyek
és a bükk, a vadgyümölcsök jobban
elõtérbe kerültek, a nekik megfelelõ
termõhelyeken. Nyilván, az erdeifenyõ
is fontos szereppel bír a vidékünkön.

– Ismereteink szerint az Õrség az át-
lagot meghaladó éves csapadéknak
örülhet.

– Nagyobb idõszakot vizsgálva, le-
het, hogy igaz, de 3-4 éve csak 5-600
mm között regisztrálhattunk csapadé-
kot. Ennek következtében az általános
problémák mellett, a lucosok száradá-
sával, a szúkárral is foglalkoznunk kel-
lett és kell. Közel negyven hektár, ve-
gyes korosztályba tartozó lucost kell ta-
rolnunk.

– A mesterséges felújítás és a vadtar-
tás kapcsolata hogyan alakul?

– A nagyvadas gazdálkodás a jellemzõ
a területünkön. A gímszarvas, a vaddisz-
nó és az õz a gyakori. Úgy látjuk, hogy a

szárnyasok közül a fácánállomány az
utóbbi idõben gyarapodik. Az erdõsíté-
seink védelmében az optimális eszköz a
villanypásztor. Nem nélkülözhetõ a ha-
gyományos védelem sem, ebbõl a terüle-
ten mûködõ két vadásztársaság ugyan-
úgy kiveszi a részét, mint az üzemi terüle-
ten mi.

– A vadászatnál tartva, idén volt-e
említésre érdemes teríték szarvasból?

– A Szentgotthárdi Igazgatóságnál
Szattán 12, 6 kg-os gím bikát ejtettek el.

– Ma már biztosan ismert számodra
a jövõ évi pagonyi feladat is.

– Igen, fahasználatban 27 ha
véghasználat, 89 ha növedékfoko-
zó, 71 ha törzskiválasztó gyérítés,
76 ha tisztítás vár ránk, további 18
ha egészségügyi kitermeléssel.
Erdõmûvelésben egyformán 40 ha
az elsõ kivitel és a pótlás. A folya-
matban lévõ erdõsítések ápolása
325 ha-on szükséges, befejezett
erdõsíté-sekben 45 ha-on dolgo-
zunk majd.

– És közben az egyesületünk
vándorgyûlése is szervezést igényel.

– Közvetve valamennyien dol-
gozunk majd a sikeres rendez-
vény érdekében, ha a mi pago-
nyunkat nem érinti is.

– Néhány szóval légy szíves be-
mutatni a családodat is!

– Örömmel, hiszen a családi
háttér láthatatlan része az eddigi
eredményeknek. A feleségem az
õriszentpéteri polgármesteri hiva-
tal pénzügyi fõelõadója. Egy lány-
gyermekünk van, õ faipari mér-
nök, a szakmájában dolgozik egy
zalalövõi kft.-nél.  

– Gondolom, a sok eltelt évben
számtalan olyan feladatot vállaltál és
teljesítettél, amelyek a tavalyi megyei el-
ismeréshez alapot jelentettek.

– Ma is kicsit borsódzik a hátam, ha
visszagondolok a tavalyi májusra.
Ügyesen eltitkolták a jelölésemet, meg
azt is, hogy végül miért kell feltétlenül
nekem is elmenni a sárvári
Farkaserdõre. Az évente májusban ren-
dezett Erdõk és erdészek napja ad
megfelelõ alkalmat, hogy a részvény-
társaságunk ezt az elismerést átnyújtsa
egy-egy munkatársnak. 

– Köszönöm a beszélgetést, további
sikeres éveket és jó egészséget kívánok!
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