


A z Országos Erdészeti Egyesület 
Pécsi Közgyűlésének napirendje. 

1. nap, június hó 28-ánt pénteken. 
Érkezés Pécsre a délben befutó vonatokkal. Fogadás a pálya

udvaron. Külön villamosvasúti kocsik állnak a résztvevők rendelke
zésére. A résztvevők elszállásolása, podgyászaiknak a szálláshelyekre 
való szállítása. 

13.30 órakor ebéd az elsőrendű éttermek bármelyikében (Corso, 
kiosk, Nádor, Pannonia-pince, Széchenyi-kert, Vasúti étterem, Virág
csokor-kert kerthelyiség) a résztvevők szabad választása szerint. 

16 órakor az Egyesület közgyűlése a Városi székház dísztermében. 
18 órakor körséta a város nevezetességeinek megtekintésére. 
19.30 órakor térzene az Erzsébet-sétányon (a Dóm előtt). 
20 órakor ismerkedési társasvacsora az Aranyhajó kerthelyisé

geiben, esős idő esetén a Nádor szálló télikertjében. 

2. nap, június hó 29-én, szombaton. 
7.45 órakor gyülekezés Széchenyi-tér északi (felső) részén. 
8 órakor indulás autókon és autóbuszokon a tanulmányi kirándu

lásra. Títirány: E r d e i műút, a Mecsek Egyesület menedékháza, Lapis-
kunyhó, csemetekert, Kozári vadászház. Pécs szab. k i r . város erdő
gazdaságát Rábay Gyula városi erdőmester mutatja be s az erdészeti-
leg fontos és érdekes állományokat rövid tájékoztató vonalán 
ismerteti. 

10 órakor villásreggeli a Kozári vadászház erdei parkjában. 
11 órakor indulás a Pécsi Székesegyházi Uradalom Erdőgazdasá

gának megtekintésére. Ütközben Európa egyik legmodernebben meg
épített és berendezett bányaműve, az uradalom tulajdonát képező és 
a Dunagőzhajózási Társaság bérletében levő Szent István-akna kül
színi berendezésének bemutatása. 

K b . 12 órakor az uradalom „ B " , majd „ A " gazdasági osztálya 
különféle származású, korú és fanemű állományainak megtekintése 
Kolossváry Andor uradalmi erdőtanácsos tájékoztató ismertetésével. 

K b . 14.30 órakor a mintegy 3 k m hosszú igen könnyű gyalog
túrával a Kőlyuknak nevezett cseppkőbarlang megtekintése. Innen 
15 percnyi séta után autókkal és autóbuszokkal indulás Sikonda-
fürdőre. 

18 órakor a telep megtekintése és fürdőzés; utána közös estebéd 
Sikonda szálló nagytermében. 

3. nap, június hó 30-án, vasárnap. 
7.30 órakor találkozás a Széchenyi-téren a villamosvasúti meg

állónál és indulás villamosokon a főpályaudvarra 



Kb. 8 órakor indulás — legalább 100 résztvevő esetén külön
vonaton Siklósra. 

K b . 9.30 órakor érkezés Siklósra. Innen kocsikon gróf Benyovszky 
Móric nagybirtokos és Siklós nagyközség erdejének bejárása, Hendrey 
József m. k i r . főerdőmérnök vezetésével. 

Mindkettő jellegzetes Dráva-menti síkvidéki erdő, melynek talaja 
lépten-nyomon változik és a legelsőrendű humusztól a sivár homokig 
magában foglalja a síkvidéken előforduló összes talajféleségeket. 
A különféle talajokon mezőgazdasági közteshasználattal kapcsolatban 
a talajviszonyoknak megfelelő fanemekkel (kocs. tölgy, csertölgy, 
magas- és amerikai kőris, szi l , amerikai dió, fekete-, erdei- és vörös
fenyő, akác) megtelepített fiatalosok és különböző korú állományok 
megtekintése. 

11 órakor az erdőben villásreggeli. 
Kb . 13 órakor indulás vonaton Harkány fürdőre. 
14 órakor társasebéd Harkányon. Innen a délutáni, vagy az esti 

órákban induló vonatok egyikével indulás Pécsre, az innen a haza
utazásra igénybevenni szándékolt vonatok bármelyikéhez való csat
lakozással. 

Tudnivalók. 
A közgyűlés résztvevőinek utazását és Pécsett való ellátását 

Pécs szab. k i r . város Idegenforgalmi Irodája (Pécs, Városháza 73. 
Telefon: 22—74) intézi. 

A közgyűlési tagok családtagjainak szórakoztatásáról a helyi 
bizottság gondoskodik. 

A résztvevők elhelyezésére vonatkozó kívánalmakat az Idegen
forgalmi Iroda a jelentkezések beérkezésének sorrendjében teljesíti. 

A jelentkezők hozzátartozóikkal együttesen, illetve egy szobában 
nyernek elszállásolást. Önállóan jelentkezők lehetőleg külön szobák
ban, de a szükséghez képest együttesen helyeztetnek el, azonban soha
sem többen, min t ketten egy szobában. A z Idegenforgalmi Iroda az 
ilyen csoportosításoknál természetesen figyelembe veszi az egyéni 
kérelmeket, amennyiben ezek vele idejében közöltettek. Magánhelye
ken az Idegenforgalmi Iroda nem szállásol el. Lépéseket tettünk az
iránt, hogy a közgyűlés résztvevői és azok hozzátartozói ez alkalom-
inai is bármely menetrendszerű vonat használatára szóló kedvezmé
nyes vasúti jegy váltására jogosító igazolványt kapjanak. 

A részvételi díjakban bentfoglaltatnak az összes adókkal és bor
ravalókkal — a szállás és élelmezés árán felül —• a közgyűlés egész 
tartamára Pécs szab. k i r . város egész területére szóló passepartout, 
amely a különben csak belépődíj mellett megtekinthető nevezetességek 
látogatására jogosít és a villamosvasutak összes vonalaira szóló sza-



badjegy ára. A kirándulásokon résztvenni szándékozók részvételi 
jegyeiket az Idegenforgalmi Iroda kirendeltségénél (Nádor szálloda) 
is megválthatják. Ugyan i t t az Iroda kirendeltsége készséggel áll az 
érdeklődök rendelkezésére a közgyűlés rendezéseire vonatkozó min
dennemű felvilágosítással és útbaigazítással. Ugyani t t válthatók 
vissza a fel nem használt és még esedékessé nem vált étkezési 
szelvények. 

A közgyűlésen résztvenni szándékozók jelentkezéseiket a 
csatolt és a lapból kivágható megfelelően kitöltött nyomtatvá
nyon közöljék Pécs szab. kir. város Idegenforgalmi Irodájával 
mielőbb, de legkésőbb 1935. évi június hó 25-ig. A jelentkezéssel 
egyidejűleg személyenként legalább 10 pengő ellátási költség
előleget kell az irodának befizetni akár postautalványon, akár 
postatakarékpénztári átutalással az Irodának 47.529. számú 
csekkszámlájára. 

A z Iroda az ellátási szelvényfüzetet, valamint a kedvezményes 
vasútijegy váltására jogosító igazolványt azoknak, akik az ellátás 
teljes árát befizették — díjmentesen —, azoknak pedig akik csak 
előleget küldtek á hátralékos tartozás utánvételezése mellett küldi 
meg a szükséges tájékoztatókat, prospektusokat pedig az érkezéskor 
nyújtja át. 

Amennyiben a jelentkezők száma nem érné el a százat, úgy a 
siklós—harkányi kirándulásra személyenként 1 pengőt kell ráfizetni, 
mert a Máv. csak 100 résztvevő esetén nyújtja a számítás alapjául 
vett kedvezményt. , 

A z Országos Erdészeti Egyesület és Pécs sz. k i r . város Ide
genforgalmi Irodája megjegyezni kívánja, hogy a késésekért, veszte
ségekért, károkért, valamint előre nem látható eseményekért nem 
szavatol, ezek veszélyét a résztvevők viselik. 



Pécs szab. k ir . város tekintetes Idegenforgalmi Irodája 

Pécs. 

A z Országos Erdészeti Egyesületnek Pécsett, 1935. évi június 
hó 28-tól 30-ig tartandó közgyűlésen való részvételre jelentkezem. 

Egyedül jelenek meg. 
A közgyűlésen 

kíséretemben lesznek: 

összesen tehát személy. 
Pécsre érkezem 1935. évi június hó . . . . napján órakor. 
Igényt tartok a programszerű ellátásra: 

Csak az első napon (ebéd, vacsora, éjjeli szállás, reggel i pogy-
gyász be- és kiszállítás, passeparto H , villamosvasúti szabadjegy) 
I. 11.90 pengő, II. 10.20 pengő, III. 8.70 pengő. 

Csak a második napon (2 reggeli , villásreggeli i t a l l a l , est
ebéd i t a l l a l , autóbuszjegy, éjjeli szállás, poggyász be- és kiszállí
tás, passepartout, villamosvasúti szabadjegy) I. 16.20 pengő, 
II. 13.80 pengő, III. 12.30 pengő. 

Csak az első és második napon (2 reggeli , 1 villásreggeli 
itallal, 1 ebéd, 1 estebéd, 1 vacsora, autóbuszjegy, 2 éjjeli szállás, 
poggyász be- és kiszállítás, passepartout, villamosvasúti szabad
jegy) I. 22.90 pengő, Il.i 19.50, III. 16.50 pengő. 

A közgyűlés egész tartama alatt 3 napra (2 reggeli , 2 villás
reggeli i t a l l a l , 2 ebéd, 1 estebéd i t a l l a l , 1 vacsora, 1 autóbusz
jegy, Harkány vasútijegy oda-vissza, 2 éjjeli szállás, poggyász 
be- és kiszállás, passepartout, villamosvasúti szabadjegy) I. 

28.30 ipengő, II. 24.90 pengő, III. 2.1.90 pengő. 
(Az I. a la t t i ellátásban szállodai elszállásolást, a II. a la t t i 

ban kollégiumi elszállolást és reggelit , a III. a la t t iban Pécs szab. 
kir. város diákszállójában való közös elszállásolást és reggeli t 
nyújtunk.) 

*) Elszállásolásomat szállodában, egyágyas szobában kérem, 
és ezért éjszakánként a megjelölt részvételi díjon felül 1.— P 
pótdíjat térítek. 

*) Azoknál, akik egyedül érkeznek a közgyűlésre. ( H a egye
dül való ellszállásolásom nem lehetséges, úgy amennyiben erre mód 
nyílik ' kartársam
mal egy szobában való elszállásolásomat kérem. 

*) A programszerű kirándulásokon kívül a város nevezetes-



ségeinek megtekintésére nyitot t személyautókon rendezendő autó
körsétán i s részt óhajtok venni . A z ezért járó 2.20 P részvételi 
díjat egyidejűleg megküldöm. 

*) A Sikonda gyógyfürdőre és Harkány-fürdőre tervezett ki
ránduláson fürödni is óhajtok. A kedvezményes fürdő jegy-szel
vényért egyidejűleg 1.20 P- t küldök. 

Egyidejűleg beküldöttem a 47.529 sz. postatakarékpénztári 
csekkszámlára való átutalással (postautalványon) az Önök címére a 
fentebb megjelölt ellátásra: 

a jegyfüzet árának teljes kiegyenlítése fejében P-t, 

előlegül személyenkét . . . . P-t, összesen P-t. 

Kérem, hogy a részemről megjelölt ellátás utalványait tar

talmazó jegyfüzetet, va lamin t . . . . . . . . . állomásról 

Pécsre és v issza kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító iga
zolványt nekem (hátralékos tartozásom utánvételezése mellett) 
megküldeni szíveskedjék. 

K e l t , 1935. évi hó . . . n. 

Olvasható aláírás: 

Pontos c ím: , . J f l 

) A nem kívánt részt tessék törölni. 


