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Az Országos Erdészeti Egyesület ez
évi vándorgyûlését az Ipoly Erdõ
Zrt. munkatársai szervezik, a hely-
színek tekintetében páratlan mó-
don, az elsõ napon Selmecbányán,
a második napon Nógrádban. 

A sorrendben 140. rendezvény há-
zigazdasága így némileg megoszlik – a
gondosan megtervezett és szétosztott
feladatok végrehajtása sok munkát,
szoros együttmûködést igényelt a
szlovákiai erdészeti vezetõkkel és a si-
keres megvalósítás érdekében kulcsfi-
gurának számító személyekkel. 

A szervezõ Ipoly Erdõ Zrt., illetve
a vándorgyûlés részleteinek rövid
bemutatására, Kiss Lászlót, a balas-
sagyarmati székhelyû erdõgazdaság
vezérigazgatóját kértük fel.

– Az Ipoly Erdõ Zrt. 64 ezer
hektár területen gazdálkodik.
Ez felöleli Nógrád megye teljes
területét és Pest megye egy ré-
szét. A cseres-kocsánytalan töl-
gyesek, a gyertyános-tölgyesek
és a középhegységi bükkösök
képezik a fontosabb erdõtársu-
lásokat, emellett meghatározó
az akác térfoglalása. Az élõfa-
készlet meghaladja a 13 millió
bruttó köbmétert. Évente mint-
egy 150 ezer nettó köbméter
faanyagot termelünk ki, ennek
nagy része sarangolt választék.
Az erdõfelújítás és a hozzá kapcsolódó
munkák összes területe eléri az évi há-
romezer hektárt. A cégünk által kezelt er-
dõk 57 százaléka áll természetvédelmi ol-
talom alatt, a Börzsöny térségében példá-
ul 25 ezer hektárnyi, társaságunk kezelé-
sében lévõ erdõ esik a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park mûködési területére. 

Az adottságokból következõen gaz-
dálkodásunkat a természetszerû erdõál-
lományok természetes felújítása hatá-
rozza meg. Alapvetõ szempont, hogy az
erdõgazdálkodás minden munkamûve-
letét a lehetõ legkisebb környezeti ter-
heléssel, emellett gazdaságosan és ha-
tékonyan végezzük el. Kiemelt felada-
tunk a közcélú erdõkezelés, az erdõk
közjóléti szolgáltatásainak és a környe-
zeti nevelés lehetõségeinek fejlesztése. 

– Kérem, mutassa be a cég vadgaz-
dálkodásának fõbb jellemzõit!

– Az Ipoly Erdõ Zrt. 52 ezer hektá-
ron folytat vadgazdálkodást, évente mint-

egy háromezer nagyvad kerül terítékre.
Öt vadaskertünk áll a bérvadászok ren-
delkezésére. Az ágazat eredményes mû-
ködtetése mellett arra törekszünk, hogy a
fenntartott nagyvadállomány ne legyen
gátja a sikeres erdõfelújításnak. Vadász-
házaink vendégházként is üzemelnek,
egész évben várják a pihenni vágyókat.

– Hogyan jött az ötlet, hogy a határ
két oldalán legyen a 140. vándorgyûlés?

– Cégünk székhelye, Balassagyarmat
határváros. A közeli szlovákiai erdésze-
tekkel több évtizedes, gyümölcsözõ
együttmûködést folytatunk. Eddig is
rendszeresen látogattuk egymást – üzleti
ügyekben is, egymás rendezvényein va-
ló részvétel céljából is. Selmecbánya ha-
gyományos megközelítési útvonala Ma-
gyarország felõl Balassagyarmaton vagy

Parassapusztán keresztül vezet. Így a hí-
res Alma Maternek 111 éven át otthont
adó, csodálatos város – az erdészeti fel-
sõoktatás bicentenáriumi évében – mint
helyszín, valósággal kínálta magát! A
szlovákiai kollégákkal könnyen sikerült
közös nevezõre jutnunk. A pénteki nyi-
tónapon az ünnepségek, a nevezetessé-
gek megtekintése, végül a szentantali
rendezvény méltó keretet ad a két évszá-
zados erdészeti felsõoktatásról való meg-
emlékezésnek – akárcsak a másnapi, ha-
táron inneni programok. 

– Igen gazdag eseménysorozatot ter-
veznek a vándorgyûlés mindkét napjára.

– A nyitó ünnepség Selmecbánya
központjában, a Szentháromság téren
lesz, a résztvevõk a magyarországi szál-
láshelyükrõl autóbusszal jutnak el ide.
A köszöntõk, az ünnepi beszédek és a
Zsembery-ház falán az új, háromnyelvû
emléktábla leleplezése után a résztve-
võk 16 program közül választhatnak.

– Mik a fontosabb lehetõségek?
–  A teljesség igénye nélkül elmond-

ható, hogy szerepel a programban az
akadémia egykori épületeinek megtekin-
tése a botanikus kerttel és a professzor-
dûlõvel, megtekinthetjük a bányászati
emlékhelyeket, bejárhatjuk a város neve-
zetességeit, a templomokat, a Kálváriát,
az Ó- és az Újvárat, az Arany utcát. Szere-
pel a programban Selmecbánya panorá-
májának felfedezése Csontváry híres fest-
ménye alapján, a Paradicsom hegyrõl. A
kirándulások között lehetõség nyílik a
Szitnya megmászására, a kisiblyei és a re-
pistyei tanulmányi erdõ megtekintésére.

Délután Szentantalban folytatódik a
program, immár zárt kapuk mögött. A Ko-
háry-Coburg-kastély udvaránál méltóbb
helyszínt nehéz lett volna az alkalomra ta-

lálni! Itt az ünnepi köszöntõk és
beszédek után megemléke-
zünk az elhunyt kollégákról,
sor kerül a díjak, az oklevelek
és a vándorzászló átadására. Es-
te baráti találkozó, kultúrmûsor,
vacsora zárja a napot, de a kas-
télymúzeum kiállításai is nyitva
lesznek a vendégek elõtt.

– Melyek a második nap
fõbb rendezvényei?

– Terepi és kulturális prog-
ramok várják a vendégeket. A
nagymarosi erdészeten Kitten-
berger Kálmánra és Nemky
Ernõre emlékeznek, lesz erdei

séta a híres Rózsakunyhó környékén, ki-
rándulás kisvasúton Királyrétre, ízelítõ a
szálaló gazdálkodásból, József fõherceg
emléktúra Királyházára… Kemencén a tan-
ösvény bejárása, vasutazás és erdészet-
történeti ismertetõ várja a vendégeket.
Diósjenõn a börzsönyi vörösfenyves
bükkösöket mutatjuk be és innen indul a
túra a Magas-Börzsönybe is.

– Mik a cserháti programok?
– Írók és erdészek nyomában cím-

mel a vendégek a Palócföld nevezetes-
ségeivel ismerkedhetnek, és lesz veze-
tett városnézés Vác barokk emlékeinek
megtekintésére is.

Mit lehet fentiekhez hozzátenni? A
többi már az égieken múlik, amit ember
megtehetett, azon az Ipoly Erdõ Zrt.
munkatársai e sorok nyomdába adása-
kor már túl voltak... 

Faragó Zoltán
újságíró

„Ha Selmec hív…”  

Vándorgyûlés – 2009


