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Zanati László, az Ipoly Erdõ Zrt.
Diósjenõi Erdészetének vezetõje
kulcsszerepet vállalt a vándorgyû-
lés szervezésében. Õ koordinálja a
selmeci programok idegenvezetõi-
nek felkészülését és munkáját,
emellett két terepi programnak is
házigazdája a rendezvény második
napján, a Börzsönyben.

– Úgy gondolom, az erdészkollégák
nagy kihívása volt felkészülni a selmeci
idegenvezetésre…

– Igen, bele sem mertünk volna vág-
ni dr. Bartha Dénes és dr. Oroszi Sán-
dor mindenre kiterjedõ és folyamatos
felkészítõ munkája, szoros együttmûkö-
dése, iránymutatása nélkül. A segítsé-
gükkel kiváló alkalmat kaptunk arra,
hogy a várossal és az alma materrel
kapcsolatos ismereteinket magunk is
elmélyítsük.  

– Milyen programokat kínál szom-
batra a Diósjenõi Erdészet?

– Mûködési területünkön található
az a Magyarország mai területén párat-
lan, évszázados vörösfenyves bükkös
állományok, amelynek a kutatók, a
gyakorló szakemberek és a laikusok

egyaránt csodájára járnak, még Sop-
ronból is rendszeresen érkeznek láto-
gatók. Programjaink egyike ezért a
„Vörösfenyves bükkösök a Börzsöny-
ben” címet viseli. E különlegesen érté-
kes, elegyes állományok méltóak arra,
hogy külön is foglalkozzunk velük.  A
kirándulás során erdész elõdeinkre
emlékezve, a Verebes-kaszálón tartunk
egy kis pihenõt. Közben, ha az idõjárás
is megengedi, gyönyörû panoráma tá-
rul elénk a Bárány-bércrõl. Ez az erdõ-
járás persze bakancsot igényel, és
mintegy három órát.

A Diósjenõi Erdészet szervez egy
másik, hosszabb túrát is a Magas-Bör-
zsönybe, a Pogány-Rózsás erdõrezervá-
tum területére. Érdekesség, hogy a
helyszín megközelítésére a Kemence-
völgyi Mázsaháztól pótkocsis traktorral
utaznak a résztvevõk. Innen gyalogo-
san ereszkedünk alá a királyházi va-
dászházhoz. 

Ez a bakancsos erdõjárás is mintegy
három órát vesz igénybe, a terepi ebéd
szintén Királyházán lesz. Mindkét prog-
ramunkon részt vesznek a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai
is – tájékoztatta olvasóinkat Zanati
László.

Faragó Zoltán 

Túravezetések Selmecen
és a Börzsönyben

(Beszélgetés Zanati Lászlóval, a Diósjenõi Erdészet vezetõjével)

A vándorgyûlés fõ rendezvényének
megtartása a szentantali Koháry-
Coburg kastélyban az Ipoly Erdõ
Zrt. munkatársainak is bõségesen
ad tennivalót. Varga Zoltán, a társa-
ság Kemencei Erdészetének helyet-
tes vezetõje e téma felelõse.

– A kastélyban június 3-án délelõtt ki-
lenc órától lehet regisztrálni a vándorgyû-
lésen való részvételre – a résztvevõk egy
csoportja közvetlenül ide fog megérkezni. 

Tíz órától már lehetõség lesz a kas-
tély állandó kiállításainak megtekinté-
sére, de a 200 éves erdészeti felsõokta-
tás és a vándorgyûlés tiszteletére mi is
rendezünk egy egész folyosónyi erdé-
szettörténeti tárlatot…

– A szentantali anyagból?
– Nem, a soproni múzeum és az

egyetem – az Ipoly Erdõ Zrt. által gyûj-
tött – anyagából készült egy válogatás,
ami fõleg az elmúlt kétszáz év diákéleté-
nek és az erdészet bemutatására hivatott.

Ami az ünnepi programokat illeti,
délután háromtól várjuk a vissza Sel-
mecbányáról a városnézõ és túrázó
csoportokat. 16.00 órakor kezdõdik az
Országos Erdészeti Egyesület ünnepi
ülése, szlovák és magyar nyelvû kö-
szöntõkkel, beszédekkel, megemléke-
zéssel, az Egyesület kitüntetéseinek át-
adásával. 

–  Kikapcsolódásra is lesz lehetõség?

– Természetesen. A vacsora fél nyolc-
kor kezdõdik, egy külön erre a célra fe-
lállított sátorban.

A közös étkezést kultúrmûsorral szí-
nesített, hagyományos baráti találkozó
követi, de este kilencig a kastély állan-
dó kiállításai is látogathatók, a házigaz-
dák tárlatvezetése mellett. 

A buszok éjszaka indulnak vissza a
magyarországi szálláshelyekre – vála-
szolta Varga Zoltán.

Faragó Zoltán

Ünnepi ülés és baráti ta-
lálkozó Szentantalban
(Beszélgetés Varga Zoltánnal, a Kemencei Erdészet helyettes vezetõjével)


