
MEGHÍVÓ 

az Országos Erdészeti Egyesületnek f. évi július hó 6.-án délelőtt 
10.30 órai kezdettel, Esztergomban a Fürdő-szálló nagytermében 
tartandó 

rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 

1. Elnöki megnyitó. 

2. Ügyvezető jelentése. 

3. Titkár jelentése. 

4. A z 1938. évi zárószámadás és az 1939. évi költségvetés meg
állapítása. 

5. 15 igazgató-választmányi tag választása 4 év tartamára-

6. Esetleges indítványok. 

A választmányból kilépnek, de újra választhatók: Béky 
Albert, Ivanich Ferenc, Karafiáth Jenő dr., i f j . gr. Mailáth Jó
zsef, Matusovits Péter, Orosz Antal, Osztroluczky Miklós, Roth 
Gyula, Schenkengel László, Schmid Ernő, Vuk Gyula, Walla Fe
renc, gr. Zelensky Róbert, Zügn Nándor. 

Ezenkívül betöltendő az évközben elhalt Balogh Ernő vá
lasztmányi tag helye is. 

A z esetleges indítványok — az alapszabályok 17. §-a értel
mében — legkésőbb a gyűlést megelőző napon a titkári hivatal
hoz írásban nyújtandók be. 

A közgyűlés keretében július hó 6.-án délután tartandó elő
adásokról, valamint a július hó 7.-én, 8.-án és 9-én tartandó ta
nulmányi kirándulásokról a továbbiakban közölt napirend nyújt 
felvilágosítást. 

Budapest, 1938. évi május hó 13.-án. 

Az elnök megbízásából: 

Biró Zoltán s. k. 
ügyvezető. 



A közgyűlés napirendje: 
Július hó 5.-én. 

Érkezés vonattal Budapest felől: 15.18, 17.50, 19.33, és 21.32 
órakor; Győr felül: 17.12 és 19.54 órakor. Fogadás a pályaudvaron. 
Elszállásolás. 

21 órakor: Ismerkedési vacsora a Fürdő-szállóban. 

Július hó 6.-án. 

Érkezés esetleg még vonattal Budapest felől: 8.17 és 933 
órakor; Győr felől: 7.16 és 8.33 órakor. 

A közgyűlés előtt az ásatások megtekintése. Indulás 8.30 
órakor a Fürdő-szállótól. 

10 órakor: Az igazgató-választmány ülése a Fürdő-szálló kis
termében. 

10.30 órakor: Közgyűlés. 
13 órakor: Ünnepi közös ebéd a Fürdő-szállóban. Utána a vá

ros megtekintése, fürdés tetszés szerint. 
1730 órakor: Előadások a Fürdő-szálló nagytermében: 
1. Dr. gr. Fargách Balázs: „ A z akác termesztése a nyirségi 

homokon." 
2. Ajtay Viktor: „ A természetes vágássorrend-s/áni és gya

korlati vonatkozásai." 
• A z előadásokat vita követi. 

Felkérjük tagtársainkat, hogy amennyiben valamelyik elő
adáshoz hozzászólni kívánnak, szíveskedjenek azt a titkári hiva
talnak június hó 20-ig a lapunk V. füzetéhez csatolt válasz-Teve-
lezőlapon szintén bejelenteni. 

20.30 órakor: Ünnepi közös vacsora, amelyet Esztergom vá
ros ad a közgyűlés résztvevőinek tiszteletére. 

Július hó 7.-én. 

8.01 órakor: Indulás Esztergom állomásról vonattal Süttőre 
(érk. 8.56 órakor), onnan a hercegprimási uradalom erdőgazdasági 
vasútjávái Bikolpusztán át Szárazkutig. Innen gyalogséta a ge-
recsei villa érintésével Marót-pusztáig, útközben az uradalmi 
erdők tanulmányozása. (Akik a gyalogsétán résztvenni mem 
kívánnak, a bikolpusztai elágazástól a gazdasági vasúttal egye
nesen Marót-pusztára mehetnek). 

13 órakor: Ebéd Marót-pusztán a Hercegprímás Ür öeminen-
ciája vendéglátásában. 

Ebéd után a 400 k. holdas prímási gyümölcsös megtekin
tése, majd pedig vasúttal visszautazás Süttő állomásra. 



18.57 órakor: Indulás vonattal Süttő állomásról vissza Esz
tergomba (érk. 19.54 órakor). Megszállás. 

Júl ius hó 8.-án. 

8.00 órakor: Indulás autóbusszal a városházától Kesztölc 
községen keresztül Klastrom-pusztáig. Innen gyalogséta a székes-
főkáptalan erdőbirtokán keresztül és az érintett állományok tanul
mányozása mellett a Pilisnyergen át Esztergom város erdejébe, 
illetőleg a Feketehegyre. 

11.30 órakor: Villásreggeli a feketehegyi kilátónál a székes-
főkáptalan és Esztergom város vendéglátásában. Utána a gya
logséta folytatása az erdőn keresztül Pilisszentlélekig. (Az autó
buszok Klastrom-pusztáról visszamennek Esztergomba és azokat, 
akik az erdőbejáráson részt venni nem óhajtanak, 11 órai indu
lással elhozzák Pilisszentlélekre.) 

Pilisszentlélekről az autóbuszok az új műúton az egész tár
saságot felviszik a Kétbükkfa és a Disznósárok érintésével a 
Dobogókőre; útközben több helyen megállanak, hogy a kir. köz
alapítvány tulajdonát képező erdőgazdaság e g y e s részeinek a 
tanulmányozására is alkalom nyíljék. 

15 órakor: Közös ebéd a Dobogókőn, amelyet a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Űr Önagyméltósága ad a közgyűlés 
résztvevőinek tiszteletére. 

18.00 órakor: Indulás autóbuszokkal vissza Esztergomba (érk. 
19.00 órakor). 

Júl ius hó 9.-én. 

8.00 órakor: Indulás Esztergom hajóállomásról külön csavar
gőzössel Horthy Miklós-telepig (érk. 10.00 órakor), innen gyalog-
séta a Lepencze-völgy torkolatáig. Itt a visegrádi m. kir. erdő
in vatal dunaparti rakodójának és csemetekertjének a megtekin
tése. 

11 órakor: Indulás a Lepencze-völgyön felfelé a 2 km. távol
ságra fekvő Kispap völgy torkolatáig, onnan a részben termé
szetes, részben mesterséges úton felújított paphegyi vágáson át 
gyalog a vadászházig; útközben az érintett állományok és a 
felújított vágásterület megszemlélése. 

12.00 órakor: Villásreggeli a papvölgyi vadászháznál; utána 
a Kiliáuhegy oldalán haladó védelmi-ösvényen 3 km. gyaloglás 
a 62., 64. és 67. tagokon át az ottani természetes bükkfelújítások 
tanulmányozásával, majd az apátkúti völgyön lefelé gyalogséta 
Visegrádig: útközben az épülő erdőkezelési főút építési munkála
tainak megtekintése. 



15.00 órakor: Közös ebéd Visegrádon a Papp-f éle vendéglő
ben, utána fürdés a Dunában, a vár megtekintése tetszés szerint. 

18.00 órakor: Indulás a külön csavargőzössel Budapestre (érk. 
21 órakor. ,. 

Tudnivalók: 

A közgyűlés helyi előkészületeinek munkáját Esztergqmban 
a hercegprimási és székesfőkáptalani erdőtisztikar segítségével a 
m. kir. erdőfelügyelőség, illetőleg Hajdú Gyula m. kir. erdőtaná
csos, erdőfelügyelő Űr volt szíves vállalni; az egyik jelentkezési 
lap az ő címére küldendő. 

A z Esztergomba való utazáshoz és visszautazáshoz a jelent
kezők 50 százalékos menetdíjkedvezményre jogosító igazolványt 
válthatnak az összes IBUSz-fiókoknál vagy bármelyik plébánia-
hivatalnál, miután a M Á V . által a Szent István-év ünnepségei 
alkalmából a május 20-tól augusztus 20-ig terjedő időre nyújtott 
kedvezmény az Esztergomba való utazásra is igénybe vehető. A z 
igazolvány ára darabonként 1.50 P. 

A jelentkezők hozzátartozóikkal együttesen, -illetve egy szo
bában nyerhetnek elszállásolást. Önálló jelentkezők részére, ameny-
nyire csak lehetséges, külön szobát biztosítunk, de szükség esetén 
2—3 személyt egy szobában kell elhelyeznünk, tekintettel arrá, 
hogy Esztergomban csak korlátolt mennyiségű szállás áll rendel
kezésre. 

Hangsúlyozottan felkérjük a jelentkezőket, hogy elsősorban 
a magánlakásokat és esetleg a turistaszállásokat vegyék igénybe, 
mert a két szállodában összesen csak 40 személy számára van 
férőhely. 

A z elszállásolásra vonatkozó kívánságát minden résztvevá 
a lapunk V. füzetéhez mellékelt jelentkezési lapon világosan és 
minden kétséget kizáróan tüntesse fel (pl.: „ A közgyűlésen egye
dül jelenek meg. Igényt tartok a tervezet szerinti ellátásra a 3. e) 
kategória szerint.") 

A közgyűlés igazgatási-, nyomda- stb. költségeinek fedezé
sére a továbbiakban részletesen felsorolt költségeken felül min* 
den jelentkező 2 P , családtagjai pedig személyenkint további 1 P 
hozzájárulást tartoznak befizetni. 

A július hó 8.-i kirándulás autóbusz-költsége személyenj 
ként 5.— P. . ,;\ 

A július hó 9.-i hajóút költsége személyenként 3.— T>\ 
A z ünnepi közös ebéd ára (ital nélkül) 4.20 P. ... 
A július hó 5.-én, 7.-én és 8.-án este Esztergomban (a Fürdő

szállóban, a „Magyar Ki rá ly" szállóban és a „Kis Pipa"-étterem-
ben) biztosított vacsora költsége személyenként és esténként 2-30 P. 



A szállás költsége mindenhol a kiszolgálás diját és a beje
lentőlap, valamint a reggeli árát is magában foglalja. 

A z elszállásolás módozatai és egységárai: 
a) szállodában, egyágyas szobában: 5.50 P, 
b) szállodában, kétágyas szobában: személyenként 4.80 P. 
c) szállodai turistaszobában, személyenként: 3 P, 
d) magánlakásban, személyenként: 4 P. 

• 
Fentiek alapján a közgyűlésen való részvétel alábbi módo

zatok, illetőleg személyenkénti részvételi díjak mellett lehetséges: 
1. Csak júl ius 5.-én és 6.-án (július 6.-án estig: 1 reggeli, 1 

ebéd, 1 vacsora, 1 éjjeli szállás*: a) 12 P, b) 11.30 P, c) 9.50 P, d) 
Í0.50 P. 

2. Csak júl ius 6.-án (estig 1 ebéd): a—d) 4.20 P . 
3. Csak júl ius 6.-án (júl. 7.-én reggelig: 1 ebéd, 1 reggeli, 1 

éjjeli szállás): a) 9.70 P, b) 9 P, c) 7.20 P, d) 8.20 P. 
4. Csak júl ius 5.-én és 6.-án (júl. 7.-én reggelig: 2 reggeli, 

1 ebéd, 1 vacsora, 2 éjjeli szállás): a) 17.50 P, b) 16.10 P, c) 12-50 P , 
d) 14.50 P . 

5. Júl ius 5.—7.-ig (júl. 8.-án reggelig: 3 reggeli, 1 ebéd, 2 va
csora, 3 éjjeli szállás): a) 25.30 P, b) 23.20 P , c) 17.80 P, d)20.80.P. 

6. Csak júl ius 7.-én (júl. 8.-án reggelig: 1 reggeli, 1 vacsora 
és 1 éjjeli szállás): a) 7.80 P. b) 7.10 P. c) 5.30 P. d) 6.30 P. 

7. Csak július 6.-án és 7.-én (júl. 8.-án reggelig: 2 reggeli, 
1 ebéd, 1 vacsora, 2 éjjeli szállás): a) 17.50 P, b) 16.10 P, c) 12.50 
P , d) 14.50 P . 

8. Júl ius 6.—8.-ig (júl. 9.-én reggelig: 3 reggeli, 1 ebéd, 2 
vacsora, 3 éjjeli szállás): a) 30.30 P , b ) 28.20 P, c) 22.80 P, d) 25-80P. 

9. Csak júl ius 8.-án (estig) autóbuszköltség a—d) 5.— P. 
10. Csak júl ius 8.-án (júl. 9.-én reggelig: 1 reggeli, 1 vacsora, 

1 éjjeli szállás, autóbusz): a) 12.80 P, b) 12J.0 P, c) 10.30 P, d) 
11.30 P. 

11. Csak júl ius 7.-én és 8.-án (júl. 9.-én reggelig: 2 reggeli, 2 
vacsora, 2 éjjeli szállás, autóbusz): a) 20.60 P, b) 19.20 P, c) 15.60 P, 
d) 17.60 P . 

12. Július 5.—8.-ig (júl. 9.-én reggel ig: 4 reggeli, 1 ebéd, 3 
vacsora, 4 éjjeli szállás, autóbusz): a) 38.10 P, b) 3530 P. c) 28.10 
P , d) 32.10 P. 

A vendéglátásban nyújtott étkezések felsorolását mellőztük. 



13. Csak július 9.-én (estig) hajóköltség: a—d) 3 P . 
14. Csak július 8.-án és 9.-én (júl. 9.-én reggelig: 1 reggeli, 

1 vacsora, 1 éjjeli szállás és hajójegy): a) 15.80 P , b) 15.10 P , c) 
13.30 P , d) U30 P . 

15. Július 7.—9.-ig (2 reggeli, 2 vacsora, 2 éjjeli szállás, autó
busz ós hajójegy): a) 23.60 P , b) 22.20 P , e) 18.60 P , d) 20.60 P . 

16. Július 6.—9.-ig (3 reggeli, 1 ebéd, 3 vacsora, 3 éjjeli szál
lás, autóbusz és hajójegy): a) 33.30 P , b) 31.20 P , c) 2É.80 P , d) 
28.80 P . 

17. A közgyűlés egész idejére: július 5.—9.-ig (4 reggeli, 1 
ebéd, 3 vacsora, 4 éjjeli szállás, autóbusz és hajójegy): a) il.10 P , 
b) 38.30 P , c) 31.10 P , d) 35.10 P . 

• 

Kérjük Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen való részvételi 
szándékukat a lapunk V. füzetéhez csatolt levelezőlapok felhasz
nálásával legkésőbb június hó 20-ig a megadott címre bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A részvételi díj a résztvevők számának és az igénybevenni 
szándékolt ellátási módozatnak a pontos megjelölése alapján a 
jelentkezéssel egyidőben postautalványon Hajdú Gyula m. kir. 
erdőtanácsos, erdőfelügyelő úr címére Esztergom, m. kir. erdő
felügyelőség küldendő be. 

Szállásról és ellátásról egyesületünk csak a részvételi dij 
előzetes beküldése alapján tud gondoskodni. 

Minden résztvevő megérkezésekor a vasútállomáson, (a nem 
vonattal érkezők a m. kir. erdőfelügyelőségen) névre szóló borí
tékot kap, amely a szállás és ellátás igénybevételére jogosító összes 
jegyeket és a tanulmányi kirándulások ismertetőit tartalmazza. 




