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2009. július 3. (péntek)
7.00–8.30: Érkezés a visszaigazolásban megjelölt szállás-

helyekre – regisztráció, szállásfoglalás
(Július 2-án esti érkezésre, valamint – a prog-
ram mindkét napján – egynapos részvételre
is van lehetõség!)

9.00: Indulás autóbuszokkal Selmecbányára
10.50–11.00: Érkezés Selmecbányára, gyülekezés a Szent-

háromság téren
11.00–11.50: Köszöntõk és ünnepi megemlékezés a Szent-

háromság téren
Ünnepi köszöntõk, beszédek
Emléktábla leleplezése a Zsembery-ház falán. 

11.50–12.00: A résztvevõk felkeresik a vezetett csoportju-
kat (a kapott útbaigazítás alapján) 

12.00–15.00: Selmec és környékének programjai: 

1. program: „Bár elvitt a halál, szívünk mégis rád talál…”
A selmeci temetõkben nyugvó oktatók, hallgatók, erdészek, ko-
hászok, bányászok sírjának felkeresése, tisztelgés elõttük.
Fõprogram: a város temetõinek bejárása

2. program: „Megkerülném én a várost...” Csontváry
nyomában az Eötvös úton.
Fõprogram: a város panorámája Csontváry nevezetes képe
alapján

3. program: „Imhol a föld alá megyünk…” A bányászati
skanzen megtekintése, a bányászati emlékek bejárása.
Fõprogram: a Szabadtéri Bányászati Múzeum megtekintése –
Klinger-tó

4. program: „Mi tündöklik ott fenn...” A Selmeci-érchegy-
ség legmagasabb pontjának, a Szitnyának megmászása.

Fõprogram: a Selmeci-érchegység botanikai és geológiai ne-
vezetességei, a Szitnya egykori turisztikai jelentõsége

5. program: „Ha ballag már a vén idõ az õsi lombo-
kon...” A Selmeci-érchegység legmagasabb pontjának, a
Szitnyának autóbusszal való megközelítése.
Fõprogram: a Balassa-vár és a Szitnyai kilátó

6. program: „Köszöntlek éji alvilág, hová csak a bá-
nyászfi hág…” Az egykori hallgatók bányajárásának szín-
helye és a Kamaraház bányászati emlékei.
Fõprogram: Glanzenberg-táró megtekintése

7. program: „Szerencse fel! A tárna vár...” A Fõ tér és köz-
vetlen környéke épületei, oktatási vonatkozásai.
Fõprogram: a Bányabíróság épülete, kiállításai és tárnája

8. program: „Vivat Academia!” Az Akadémia egykori épü-
leteinek és Botanikus kertjének megtekintése.
Fõprogram: az akadémiai épületek megtekintése belülrõl

9. program: „Vivant Professores!” A professzordûlõ és az
erdészeti felsõoktatás épületei.
Fõprogram: az erdészprofesszorok lakóházainak megtekinté-
se, az erdészeti felsõoktatás elõadóhelyeinek felkeresése

10. program: „Selmec, Téged soha nem feledtünk...”
Selmecbánya csodái.
Fõprogram: 1. Szentháromság-szobor –Városháza – Óvár – Új-
vár és Kálvária – Háztetõ – Kút – Nagyboldogasszony-templom

11. program: „Ah! Szegény jó anyám, ha tudná, hogyan
élek Selmecen, Selmecen...” Selmeci diákélet.
Fõprogram: Olimposz és Steingrube megtekintése

Meghívó
az Országos Erdészeti Egyesület 

2009. július 3–4-én
megrendezésre kerülõ 140. vándorgyûlésére.

A rendezvény rövid programja:
július 03. Selmecbánya és környéke nevezetességeinek megismerése

Ünnepi gyûlés, baráti találkozó Szentantalban
július 04. Szakmai és helytörténeti kirándulások a Börzsönyben és a Cserhátban

Kérjük, részvételi szándékukat legkésõbb május 20-ig jelezni szíveskedjenek a 
programismertetõ alapján.

Részletesebb információkat, jelentkezési lehetõséget és regisztrációs felületet a Vándorgyûlés
honlapján, a http://vandorgyules.ipolyerdo.hu/jelentkezes internetes címen tettünk közzé.

Dr. Pethõ József Kiss László
az Országos Erdészetei Egyesület az Ipoly Erdõ Zrt. 

elnöke vezérigazgatója
és a szervezõk

„Ha Selmec hív…” – Részletes program
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12. program: „Ég veled, Maflasarok, Terasz és Wintri...”
A Szentháromság tér és az Arany utca nevezetességei.
Fõprogram: a templomok meglátogatása

13. program: „Dicsérjük a régi szép idõt...”
A Kálvária megtekintése.
Fõprogram: a Kálvária stációi, templomai és kilátás a Kálváriáról

14. program: „Õrizzétek az õsök erényeit...”
A kisiblyei tanulmányi erdõ és nevezetességei megtekintése.
Fõprogram: gyalog a Bethlen-magaslatra (Wagner-emlék),
vissza a Szécsi-tó felé

15. program: „A Csókligetbe csókért õszig nem me-
gyünk...”
Kisiblye nevezetességei.
Fõprogram: a Csókliget és környéke (Erdõõri lak – halastavak
– Lövölde – Csemetekert – E-betû – Erzsébet-forrás) – a Ná-
rodné Lesnícke Centrum erdészeti kutatóival

16. program: „Selmectõl búcsút veszek hát, s elmegyek...”
A szklenói (repistyei) erdõ nevezetességei.
Fõprogram: az Akadémia egykori repistyei erdõbirtokának
megtekintése - a Szlovák Államerdészet (Lesy SR – šp
Banská Bystrica) szakembereinek közremûködésével

15.00–15.40: Utazás autóbusszal Szentantalba, a Koháry-
Coburg kastélyba 

15.40–16.00: Gyülekezés az ünnepség színhelyén
16.00–19.00: Az OEE ünnepi gyûlése a Kastély udvarában

Ünnepi köszöntõk, beszédek
Megemlékezés halottainkról
Díjak, oklevelek átadása
A Vándorzászló ünnepélyes átadása
(A kastély kiállításai a programok alatt is láto-
gathatók.)

19.00–23.30: Baráti találkozó, kultúrmûsorok, vacsora a
kastélyparkban felállított sátorban

23.50: Indulás Szentantalból a szálláshelyekre, autó-
buszokkal

2009. július 4. (szombat)
8.00–8.50: Reggeli a szálláshelyeken
9.00: Indulás a programokra a szálláshelyekrõl, au-

tóbuszokkal
9.30–10.00: Érkezés a terepi és kulturális programok in-

duló színhelyeire
10.00–14.30: Terepi és kulturális programok az Ipoly

Erdõ Zrt. térségében:

1. program: Nagymaros, a Dunakanyar és a Déli-Bör-
zsöny – Híres elõdeink nyomában Nagymaros térségében
Megemlékezés Kittenberger Kálmánra és Nemky Ernõre
Nagymaroson, a „Ki a vadász?!...” kiállítás megtekintése. Pa-
noráma a Dunakanyarra, erdei séta (kb. 1 óra) a Rózsa-
kunyhó környékén. Terepi ebéd Tóvikban.
(Házigazda: Nagymarosi Erdészet)

2. program: Kisvasúttal a Börzsöny szívébe – Erdei vasút
és erdõkezelés Királyrét környékén
Utazás a Királyréti Erdei Vasúttal Kismarostól Szokolya-Pap-
hegy állomásig. Az erdõgazdálkodás története, szálaló és

szálaló vágásos erdõkezelés bemutatása Paphegy térségében
– az MgSzH Erd. Ig. és az ELTE munkatársainak bevonásá-
val (kb. 1,5 óra bakancsos erdõjárás). Terepi ebéd Tóvikban.
(Házigazda: Királyréti Erdészet)

3. program: József fõherceg emléktúra –Történeti emlé-
kek és természeti értékek Királyháza környékén
Természetkímélõ erdõ-, vad- és rétgazdálkodás a Közpon-
ti-Börzsönyben, a Börzsöny geológiája, József emlékmû,
Királyné pallagja (kb. 3 óra bakancsos erdõjárás). Fõher-
cegi emlékek a Királyházi vadászházban. Terepi ebéd Ki-
rályházán.
(Házigazda: Kemencei Erdészet)

4. program: Erdõ és emberek Kemence környékén – Er-
dészettörténet, kisvasút és erdei iskola Kemencén
A Strázsahegyi tanösvény bejárása (kb. 1,5 óra bakancsos
erdõjárás), utazás a Kemencei Erdei Vasúttal. Erdészettörté-
neti visszatekintés, az egyházi erdõbirtokok öröksége, erdei
iskola Kemencén, a Domszky Pál Erdészházban. 
Terepi ebéd Királyházán.
(Házigazda: Kemencei Erdészet)

5. program: Vörösfenyves bükkösök a Börzsönyben –
Tuskó László és Sándor Géza nyomában, az Õzberekben
Bakancsos erdõjárás (kb. 3 óra) a Mázsaháztól a Hosszú-
bércig és vissza a Bárány-bércen át a DINP Ig. munkatársai-
nak bevonásával. Különleges értékû elegyes állományok, a
vörösfenyõ felújulása. Erdész elõdeink emlékezete a Verebes-
kaszálón. Terepi ebéd Királyházán.
(Házigazda: Diósjenõi Erdészet)

6. program: Túra a Magas-Börzsönybe – Montán bükkö-
sök, erdõrezervátum, erdõkezelés védett területen
A Magas-Börzsöny megközelítése a Mázsaháztól pótkocsis
traktorral, panoráma a Nyír-rétrõl, kirándulás a Pogány-Ró-
zsás erdõrezervátum területére – a DINP Ig. munkatársainak
bevonásával.  Gyalogos leereszkedés a Musli és a Foltán-ke-
reszt irányába, az Õzbereken és a Verebes-kaszálón át, a
Mázsaházhoz. (Bakancsos erdõjárás - kb. 3 óra - túra-jelle-
gû megterheléssel!) Terepi ebéd Királyházán. 
(Házigazda: Diósjenõi Erdészet)

7. program: Írók és erdészek nyomában a Palócföldön
– A magyar irodalom emlékhelyei Balassagyarmat környékén
A Legbátrabb Város (Civitas Fortissima) nevezetességei,
Kondor Vilmos emlékezete a Palócligetben. Madách szülõ-
háza Alsósztregován, Mikszáth emlékháza Szklabonyán
(Mikszáthfalván), Madách kúriája és emlékmúzeuma
Csesztvén. Rövid erdei séta, terepi ebéd. 
(Házigazda: Szécsényi Erdészet)

8. program: Vác, a barokk város – Szakavatott ízelítõ a
Dunakanyar fõvárosának történeti és kulturális értékeibõl
Fõbb látnivalók: a Fõtér nevezetes épületei – Városháza, Kú-
ria, templomok, Nagypréposti palota; a Székesegyház, a Sze-
minárium, a Püspöki palota és a Könyvtár, a Kõkapu és a
Dunapart. Ebéd egy hangulatos vendéglõben.
(Házigazda: Váci Erdészet)

Kb. 14.30: A rendezvények lezárása 
14.30–15.30: Visszautazás a szálláshelyekre autóbuszok-

kal, kijelentkezés, hazautazás


