
K Ü L Ö N F É L E K 

Lapunk legközelebbi száma augusztus 1-én jelenik meg. 
Egyfelől azért, hogy a folyó évi július hó 7—9-én tartandó 
közgyűlésről kimerítő tudósítást közölhessünk, másfelől szük
séges takarékossági szempontból a választmány határozata 
alapján a júliusi és augusztusi lapszámokat egybefoglalva, 
fogjuk megjelentetni. 

Halálozás. Lichtschein Dezső földbirtokos, az O. E. E. ala
pítótagja elhunyt. 

Tripammer Károly, Pécs szabad, kir. város főerdőmérnöke, 

ket 1926. évi július hó 10-ig a. lakóhelyükre illetékes, in. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be. : 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az 
erdőigazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén 
az 1926 július hó 5-én kezdődő négyhetes előkészítőtanfplyamot 
rendezek,.".melynek végeztével a, • hallgatók az erdőőri szak
vizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. erdő-
igazgatóság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kórvényeket 
1926. évi június hó 16-ig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik 
az elemi népiskolát elvégezték, legalább három évig szakadat
lanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, feddhetetlen 
előéletűek és 20-ik életévüket "betöltötték. 

A z erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan 
bizonyítvány szolgálhat, amelyet okleveles erdőmérnök állí
tott ki, vagy amelyen folyamodónak tényleges erdőgazdasági 
vagy vadőri alkalmaztatását a szolgálati helyre illetékes m. 
kir. erdőfelügyelő igazolja. 

Annak, aki az előkészítő tanfolyamra felvétetett, a vizsga
engedély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről ma
guk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező; 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. 

kir. erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1926 május 22. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



az 0 . E. E. rendes tagja, életének 55-ik évében, június hó 3-án 
rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. 

Kafvas Emil nyug. miniszteri tanácsos, az 0 . E. E. rendes 
tagja, életének 63-ik évében Besztercebányán, május hó 21-én 
rövid betegség után jobblétre szenderült. 

Eohenlohe-Kraft-Keresztély herceg, az 0 . E. E. alapító
tagja elhunyt. 

Nagyabonyi Csiba György, Mailáth József grófnak negy
ven éven át volt erdésze, 68-ilk életévében öfehértón meghalt. 

Béke hamvaikra. 

ATlszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének 
idei közgyűléséről. Nagy érdeklődés mellett folyt le ezidén 
is a Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének köz
gyűlése. 

A különféle irányból Szerencsre érkező vonatokról szép 
számmal — mintegy 45—50-en — gyülekeztek az egyesület 
tagjai, hogy mielőbb elérjék legközelebbi céljukat, a magyar 
közmondásban annyira közismert „Mád" községet. 

Utunk történetesen a Hegyalja egyik nevezetességéhez, 
az úgynevezett „Urak" pincéjéhez is elvezetett, ahol az igaz
gatóság tájékoztató magyarázattal s ezt kiegészítő frissítővé] 
és kostolóval szolgált. 

Innen rövidesen eltávozva, Waldbott Kelemen báró elnö
künk szakszerű kalauzolása mellett gyalog haladtunk a gróf 
Szirmay, Zimmermann, volt Bergmann- és Klassinger-íéle 
erdőbirtokokon keresztül Erdőbénye fürdőre s közben alkal
munk volt némi bepillantást vetni a közeli községi erdők sivár 
képébe is. 

Szomorúsággal láttuk, hogy a híres hegyaljai szőlőknek 
emberfeletti munkaerővel kiépített tekintélyes része ma parlag! 

Ma ott állunk, hogy jómódúnak • ismert szőlőbirtokosok 
sem képesek többé világhírű szőlőjüket megmívelni. felverik 
azt a gyomok, a tüske és gyomfák. 

Felvetődött az az eszme, hogy nem volna-e célszerű 
legalább átmenetileg rendes akácosokká alakítani ezeket a 
szőlőket, így legalább némi szőlőkarót lehetne azokon termelni. 

Í g y abszolúte nem hoznak jövedelmet. Szép példát láttunk 
arra nézve, hogy a múltban kétízbeni cserhántóvágással le
nyúzott és agyonlegeltetett erdőből is lehet gondos kezeléssel 
(a legeltetés teljes kizárásával) eléggé elfogadható kinézésű 
erdőt létesíteni. (Gróf Szirmay-íéle erdő.). 



Az időközben1 megeredt eső kissé megrövidítette utunkat, 
amely a közgyűlés színhelyére, Erdőbénye fürdőre vezetett. 

Kifogástalan társasebéd után 4 órakor kezdődött a köz
gyűlés, amelynek részletes tárgysorozatát ezúttal itt annál is 
inkább mellőzzük, mert ezt a „Magyar Erdőgazda" bizonyára 
kellő részletességgel közre fogja adni. 

Örömmel állapítjuk meg ez alkalommal, hogy a közgyűlés 
úgy a napirendre került fontos kérdések tekintetében, mint az 
élénk és közvetlen hozzászólásokat illetően magas nivón 
mozgott 

Egész röviden vázolva, a közgyűlés foglalkozott erdőgazda
sági politikánk hiányaival, a római nemzetközi erdészeti 
kongresszus valódi célkitűzésével, az irodalmi pályázat oda
ítélésével — amelyet a bírálóbizottság javaslatára a közgyű
lés nagy tetszés mellett Roth Gyula főiskolai tanárnak ítélt 
oda, — szűkebbkörű egyesületi ügyekkel, az elnökség messze
menő agilitásáról tanúskodó titkári és pénztári jelentse ered
ményeivel stb. 

Indítványok alakjában Vadas Jenő emlékének megörökí
tése, a közlegelők kérdésének rendezése, a miskolci múzeum 
megsegítése, a mezőgazdasági oktatással kapcsolatos erdészeti 
ismeretek tanítása került tárgyalás alá. 

A közgyűlés befejezése után Oncay László ügyvezető al
elnök tartotta meg értékes előadását, kívülálló szemszögből 
nézve a községi erdő állapotát, amely fontos kérdést követő 
s tervbe vett vita -— rendelkezésre álló idő hiányában — 
elmaradt. 

A közgyűlésen mindvégig a legjobb hangulat uralkodott, 
amit nagyban elősegített a főleg Diósgyőr környékéről össze
tömörült énekesgárda. 

A közgyűlés sikerét elsősorban Waldbott Kelemen és Fri
gyes bárók eredményes közreműködésének és áldozatkészségé
nek, valamint Oncay László ügyvezető alelnök és a tisztikar 
agilitásának köszönhetjük. 

Meghívó a Budapesti Mérnöki Kamara közgyű lé sé re . 
A Budapesti Mérnöki Kamara 1926. évi június 20. napján 
vasárnap délelőtt 10 órakor a székesfővárosi Vigadó nagyter
mében (IV., Vigadótér) tartja hatodik rendes közgyűlését. 

A közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. A közgyűlés 
megnyitása. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők felkérése. 3. A Kamara 
ügyrendje. 4. Tiszti jelentós a választmány javaslata alapján 
a Kormányhoz felterjesztendő 1925. évi jelentés megállapítására. 
5. Az 1925. évi zárszámadás megvizsgálása és a felmentvény 



megadása. 6. Az 1926. évi költségvetés megállapítása és a fede
zetről való döntés. 7. Az 1926. évi zárószámadásokat vizsgáló bi
zottság kiküldése. 8/ Indítványok. 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége állapít
tatnék meg. ebben az esetben a közgyűlést a „Budapesti Köz
löny" június 22-i számában való hirdetés útján június hó 27. 
napjára a fent megadott kezdettel fogják újból összehívni. 

A'közgyűlési indítványok benyújtásának meghosszabbított 
határideje június hó 9. napjának déli tizenkét órája. 

Kívánatos, hogy az erdőmérnöki kar tagjai mennél szá
mosabban vegyenek részt a közgyűlésen, melynek legfontosabb 
teendője a kamara ügyrendjének tárgyalása lesz. 

Beiratkozás a főiskolára. A főiskola első évfolyamára, 
vagyis először beiratkozni szándékozóknak felvételüket legké
sőbb augusztus hó 10-ig kell a főiskola tanácsánál írásban 
kérelmezniük, míg a már megkezdett tanulmányok folytatá
sára szeptember hó első napjaiban kell beiratkozni 

A szeptember havi végleges felvételnél (beiktatásnál) 
a személyes jelentkezés szükséges. 

A jelenleg érvényben álló félévi tandíj 1,275.000 korona. 
A vagyontalanságot igazoló köztisztviselők, valamint a 

vagyontalan özvegyek és menekültek gyermekei, úgyszintén a 
vagyontalan, teljesen árvák és legénységi állományba, tartozó 
katonák a megállapított tandíj felét fizetik, amennyiben jeles 
vagy jól érett bizonyítványt mutatnak fel. 

A z internátusba való felvételt szintén augusztus hó 10-ig 
kell a főiskala tanácsától külön beadványban kérni, amihez a 
leckekönyv, szegénységi bizonyítvány és a rektori irodában 
átvehető „Kérdőív" (kitöltve) melléklendő. 

Zászlószentelés. A selmecbányaiák egyesülete fennállásá
nak 7-ik éve alkalmából egyesületi zászló létesítését határozta 
el, amelynek mintegy 5—6 millió koronát kitevő költségére az 
egyesület tagjaitól hozzájárulást kér. Egy fényezett, sárgaréz
ből készült kis szegnek az ára a név bevésésével együtt 
2 pengő, nagyobb szegé 4 pengő, díszszeg ára 10 pengő. Kisebb 
adományokat is köszönettel fogadnak. A zászlót folyó évi 
június 20-án Gödöllőn, a koronauradalom erdejében, egész 
napra tervezett majális keretében fogják felszentelni. 

Magánerdőbirtokosok üzemterveinek államilag tervbe vett 
elkészítése. A mérnöki kamara hivatalos közleményei szerint 
a földmívelési miniszter közölte a Kamarával, hogy egyes 
magánerdőbirtokosok erdőgazdasági üzemterveiknek a költsé
gek megtérítése ellenében az állam erdészeti szakközegeivel 



való elkészíttetését kérték. Közölte továbbá, hogy ezt a feladatot 
a kerületi erdőrendezők irányítása mellett, ideiglenesen alkal
mazott erdőmérnökökkel szándékozik elvégeztetni. Felhívta a 
Kamarát álláspontjának közlésére. A választmány ennek a 
tervnek az elejtését és azt kérte, hogy a minisztérium ezeket 
a kifejezetten a mérnöki magángyakorlat körébe tartozó fel
adatokat a magánerdőmérnökök számára biztosítsa, indokolt 
esetben pedig a magánerdőbirtokosokat erdőmérnökök állandó 
alkalmazására szólítsa fel. 

Allamerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelési Segé
lye. A nevelési segélyek augusztus hóban kerülnek kiosztásra. 
A 104.197/1915. sz. a. kelt szabályzat értelmében segélyben 
részesülhetnek az állami erdészetnél alkalmazott tényleges 
szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek mind
két nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 
1926/27. tanévre felvétettek, továbbá, ha a tanulmányi előme
netelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályza
tuknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításá
nál nem jön számításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül meg
előző tanévről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, ki
véve azt az esetet, ha a gyermek erről a tanévről ily bizonját-
ványt a saját hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő 
megokolással a még előbbi évi iskolai végbizonyítványt kell 
csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabály
zat 21. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 1. az erdőmérnöki főiskola, 
2. gimnáziumok, 3. reáliskolák, 4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. tanítóképzők, 6. felső ipariskolák és 7. polgári iskolák. 
B) Leánygyermekek részére: 1. leánygimnáziumok, 2. országos 
magyar iparművészeti iskolák, 3. tanítónő-, ovónó- és nevelő
képzők, 4. női kereskedelmi tanfolyam, 5. felső női ipariskola, 
6. felső leányiskolák, 7. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 

1. Az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyer
mekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben 
csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet 



hiányában házon kívül másntt kénytelenek tanulni. Atyátlan-
anyátlan árvák minden esetben szülői házon kívül tanulók
nak tekintetnek. 

2. Siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypeda
gógiai intézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek életko
rára és előképzettségére. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre szól. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki 
kell tüntetni: a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, 
összes ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, 
melyet látogatni fognak; az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy 
más ilynemű állandó segély összegét; s a kérvényhez csatolni 
kell az összes gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, 
nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizo
nyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknál az árvaszék 
igazolványát. 

Amennyiben a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyít
ványok, A^agy egyéb okiratok valamely körülmény miatt egy
idejűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább kitű
zött határidőre iskolai bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül 
be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt annak elnyerése 
után pótlólag bemutatni. 

Az alapból nyerhető segélyek adományozáiSára irányuló 
bélyegtelen kérvények „ A z államerdészeti tisztviselők gyerme
keinek nevelését segélyező alap intézőbizottságához" (Buda
pest, V. ker., Országház tér 11. szám, III . emelet 308. ajtó) 
címezve továbbítás céljából a lakóhelyükön levő, vagy az 
ehhez legközelebb fekvő valamelyik állami erdészeti hatóság
nak adandók át, vagy esetleg közvetlenül postán maguk küld
hetik el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény leg
később július hó 8-án Budapesten, rendeltetési helyén legyen. 

Vadászati Útmutató. A jövő vadászati évre szóló „Vadá
szati Útmutató" új és tanulságos tartalommal, 1926. évi augusz
tus 1-én jelenik meg. A szerkesztőség, melynek tagjai kiváló 
szakférfiak, minden igyekezetével rajta lesz, hogy ez a kötet 
is hasznos és gyakorlati értékű tudnivalókat nyújtson lelkes 
és nagy olvasótáborának. 

Minthogy az előállítás tetemes költségeire való tekintettel az 
Útmutatóból csak annyi példányt nyomatnak, amennyire jú
lius l-ig vadá'sztársaink megrendelést előjegyeznek, vagy elő
fizetnek, a rendeléseket már most gyűjtik. 

Azok a vadásztársaink, akik június hó l-ig beküldik a 
munka árát, 50.000 koronáért kapják a .„Vadászati Útmutatót", 



ezen időn túl 60.000 korona, esetleg ennél is több lesz az ára 
Díszesebb kivitelben, famentes papíron nyomva és arany-

oímnyomással június l-ig 75.000 korona, ezen időn túl 85.000 
korona. Megrendelhető kiadóhivatalunkban is. 

Szerkeszti és kiadja: Nagy László, a „Hubertus" O M V V 
igazgatója, Budapest, VIII . , Nap u. 4. 

Rektorválasztás a főiskolán. A m. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola tanácsának június hó 7-én megtartott 
rendes ülésén a főiskola rektorává Fekete Zoltán főiskolai 
tanár az 1926/27. és 1927/28. 2 tanévi ciklus végéig terjedő 
időre* választatott meg. 

A főiskola prorektora Tettamanti Jenő főiskolai rendes 
tanár, volt rektor lesz. 

A bányamérnöki osztály dékánjává dr. Walek Károly, a 
kohómérnöki osztály dékánjává Széki János és az erdőmérnöki 
osztály dékánjává pedig Kellé Artúr főiskolai rendes tanárok 
az 1926/27. tanév tartamára választattak meg. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az ál
lami erdőmérnökök összesített létszámában Petényi Keresztély 
főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá, továbbá Krausz Ernő 
erdőtanácsost, Jeszenszky Ferenc és Hollós Gyula főerdő-
tanácsosi címmel felruházott erdőtanácsosokat főerdőtanácso-
sokká kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1926. évi május hó 1. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

# 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Törzs Artúr m. kir. fő-
erdőmérnököt a földmívelésügyi minisztérium erdészeti fő
osztályából a gödöllői erdőigazgatósághoz helyezte át és Kele-
csényi Mihály m. kir. főerdőmérnököt szolgálatra a földmí
velésügyi minisztérium erdészeti főosztályához osztotta ba. 

A m. kir. földmív. miniszter áthelyezte Erdődy Mikiós se
géderdőmérnököt Berettyóújfaluból Sopronba az erdészeti kísér-


