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KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
Felelős szerkesztő 

BIRÓ ZOLTÁN 

Megjelenik minden hó 15-én. 

Előfizetési dij 1929. évre 24 P, erdészeti altiszteknek 12 P. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárulékok fejében kapják. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz. II. emelet. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 
(Telefon 237—22.) 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesületnek 1929. évi október 15., 16. 
és 17-én Parádfürdőn tartandó bizottsági, igazgató-választ

mányi és 

rendes közgyűlésére. 
Az ülések sorrendje és tárgysorozata a következő: 

I. O k t ó b e r h ó 1 5 - é n : 

a) D. u. 3 órakor: Szervezőbizottság ülése. 

Tárgysorozat: 

1. A taggyüjtés megszervezése. 
2. A vidéki egyesületekkel való együttműködés módozatai

nak és feltételeinek megállapítása. 
3. Az egyesület anyagi helyzete és ezzel kapcsolatos in

tézkedések. 
4. Az egyesület, mint a tagok képviselője a hatóságokkal 

szemben. 
5. Az erdőtörvény 50 éves fennállásának megünneplése. 



b) D. u. 3. órakor: Szakoktatásügyi és kísérletügyi bizottság 
ülése. 

Tárgysorozat : 
1. A kísérletügy az állami költségvetésben. 
2. A kísérletügy és a gyakorlati gazdaság kapcsolata. 
3. Kállay Árpád indítványa az erdőgazdaság racionalizá

lása érdekében teendő intézkedésekre vonatkozólag. 

c) D. u. U órakor: Adó-, vám- és tarifaügyi bizottság ülése. 

Tárgysorozat : 

1. A fagykárok és adómérséklés az erdőgazdaságban. 
2. A belföldi fűrészek nyersanyagának és termékeinek 

vasúti szállítása. 
3. A hazai erdőgazdaság termékeinek szállítása. 

d) D. u. U órakor: A magánerdőtisztek szolgálati viszonyainak 
rendezését előkészítő bizottság ülése. 

Tárgysorozat : 

1. Statisztika és adatgyűjtés megszervezése. 
2. Előtanulmányok kiosztása. 

e) D. u. 5 órakor: Általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő 
bizottság ülése. 

Tárgysorozat : 
1. Kallivoda Andornak az E. L. 1929 áprilisi füzetében 

ismertetett indítványa. 
2. Engel József rendes tagnak az igazgató-választmány 

április 24-iki ülésén tárgyalt javaslata (lásd: E. L. V. 
füzetében, a vál. ülés jegyzőkönyvét ) . 

3. A z új erdőtörvény kérdése. 

f ) Este 8 órakor ismerkedési estély. 

II. Október hó 16-án: 

a ) D. e. 9 órakor: Igazgató-választmányi ülés. 

Tárgysorozat : 

1. Elnöki előterjesztések. 
2. ügyvezető jelentése. 
3. A bizottságok jelentései. 



4. 1928. évi zárszámadás és 1930. évi költségvetés. 
5. Esetleges indítványok. 

b) D. e. 10 órakor: Rendes közgyűlés. 

Tárgysoroza t : 

1. gróf Hadik János elnök megnyitóbeszéde. 
2. ügyvezető jelentése az elmúlt évről. 
3. A bizottságok jelentései. 
4. Az 1928. évi tzárószámadás és 1930. évi költségvetés. 
5. Elnök, 2 alelnök és 17 választmányi tag választása (15 

tag 4 év, 1 tag 3 év és 1 tag 1 év tar tamára) . A választmány
ból kilépnek, de újra választhatók: Bethlen István gróf, Bí ró 
Zoltán, Borhy György, Erdőssy Bódog, Földváry Miksa, Frőh-
lich Brúnó, Gyarmathy Mózes, Hinfner György, Ivanich Fe
renc, Kacsanovszky József, Nagy László, Onczay László, Pech 
Kálmán íés Rónay György ; 1 hely (dabasi Halász Géza) elha
lálozás, 2 hely (gróf Esterházy László és Czillinger János) le
mondás folytán ürült meg: 

6. Esetleges indítványok. 

Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy úgy a bizottsági, mint 
az igazgató-választmányi ülésen minden egyesületi tag részt
vehet, felszólalhat és indítványt tehet, szavazati joguk azonban 
csak a bizottsági, illetőleg választmányi tagoknak van. A köz
gyűlés elé szánt indítványokat 8 nappal előbb kell az egyesület 
elnökségéhez beterjeszteni. 

c) Déli 12 tórakor: Fekete Zoltán főiskolai tanár előadása: 

A faállomány szerkezettan biometrikai vonatkozásairól. 

d) Déli 1 órakor a parádi uradalom zárgondnoksága látja ven
dégül a megjelenteket. 

e) Délután 3 órakor: A z új erdőtörvény alapelveiről Szombat
helyen megkezdett vita folytatása. Az elnöki megnyitó 
után a bevezető előadást Kallivoda Andor vál. tag tartja. 
Az előadás szövegét ebben a lapszámban közöljük. 

f) Este 8 órakor: Társasvacsora. 



III. Október hó 17-én: 

Reggel 8 órakor kirándulás a parádi erdőgondnokság' kerüle
tébe, a kísérleti állomás által végzett különféle felújítási 
kísérlethez. Az eljárási módokat a helyszínén Roth Gyula 
főiskolai tanár ismerteti. Az előadást rövid vita követi. 
Délben a kirándulókat az uradalom látja vendégül az 
erdőn. Délután visszatérés gyalog a fürdőbe és az esteli 
vonattal hazautazás. 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület T. tag
jait felkérni, hogy közgyűlésünkön és a vele kapcsolatos kirán
dulásunkon minél számosabban résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1929 szeptember havában. 
Az elnökség. 

Részletes tájékoztató. 

Indulás Budapestről 15-én (Kálkápolnán át) : 

1. azok részére, akik a bizottsági tárgyalásokon is részt 
óhajtanak venni, a keleti p. u.-ról reggel 7 órakor induló gyors
vonattal, érkezés Párád állomásra d. e. 11 óra 7 perckor ; 

2. azok részére, akik a bizottsági üléseken nem kívánnak 
résztvenni, a d. u. 14 óra 15 perckor induló gyorsvonattal, érke
zés Párád állomásra este fél 6 órakor. 

A Kálkápolnáról induló vonathoz Sátoraljaújhely—Miskolc 
felől is van megfelelő csatlakozó vonat. 

A parádi állomástól a fürdőig való beszállításról gondos
kodva van. 

Az elszállásolásra vonatkozó adatokat a résztvevők a pa
rádi állomáson kapják kézhez s ugyanebben közölni fogjuk a 
visszautazáshoz használható vonatok menetrendjét is. 

A költségek a következők : 
1. azok részére, akik 15-én a délelőtti vonattal érkeznek, 

18 pengő; 
2. azok részére, akik 15-én este érkeznek, 16 pengő; 
3. akik a 17-iki kiránduláson résztvenni nem óhajtanak, 

mindkét összegből 3—3 pengőt hozzanak levonásba az autó
költségek címén. 

Ebben az összegben bennfoglaltatnak a lakás, kiszolgálás, 



napi háromszori étkezés, az állomásról és állomásra való autó
fuvar és a 17-iki kirándulás fuvarköltségei, valamint a borra
valók. Nincs benne a fogyasztott ital, vagy feketekávé ára. 

Kérjük a résztvenni szándékozó tagtársakat, hogy leg
később október hó U-éig írásban közöljék a titkári hivatallal, a 
közgyűlés és kirándulás melyik részén kívánnak résztvenni s 
az ennek megfelelően kiszámított összeget ugyaneddig az ideig 
szíveskedjenek a titkári hivatal címére postautalványon be
küldeni. 

A kereskedelemügyi miniszter úr azoknak a tagtársaink
nak, akiknek arcképes igazolványuk nincs, lakóhelyüktől Párá
dig és vissza az államvasúti és államvasúti kezelésben levő vici
nális vonalakon félárú utazási kedvezményt engedélyezett, ok
tóber 13—19-ig terjedő érvényességgel. 

Kérjük azokat a tagtársainkat, akik a kedvezményre 
igényt tartanak, hogy ezt az indulási állomás, valamint a név 
és állás pontos megjelölésével, minél előbb jelentsék be, hogy 
az igazolványokat idejében megküldhessük is levelükhöz szíves
kedjenek az igazolvány ajánlott postai küldésére U6 fillér posta
bélyeget és \egy pontosan megcímezett borítékot 'csatolni. 

Tekintettel a helyiségek korlátolt számára, egy-egy szobá
ban 2—4 tagtársat is el kell helyeznünk, ezért igen szívesen 
látjuk, ha azt is szíveskednek közölni, kikkel óhajtanának 
közös szobát. 

Az utazások olcsóbbátétele céljából, elegendő jelentkező 
esetén, a Budapestről induló előbb jelzett vonatokhoz harmad
osztályú kocsit fogunk csatoltatni, amiért is kérjük tagjainkat, 
hogy jelentkezésük alkalmával arról is tegyenek említést, hogy 
a harmadosztályú különkocsin óhajtanak-e utazni. 

Végül értesítjük résztvevő tagtársainkat arról is, hogy az 
egyébként rendelkezésre álló idő alatt külön autókirándulások 
is tehetők és pedig az üveggyár és Sasvárhoz személyenként 
2 P, a siroki várhoz 3 P és vízeséshez 1.50 P. 

Olvasható névaláírást és pontos cím közlését kérjük. 
Az esetleg szükségesnek látszó további felvilágosításokat a 

helyszínén fogjuk közölni. 
Budapest, 1929 szeptember havában. 

A titkári hivatal. 



Kiss Ferenc 
Legutolsó számunkban már röviden megemlékeztünk arról, 

hogy Kiss Ferenc nyug. min. tanácsost Szeged város törvény
hatósági bizottsága örökös tagjává választotta. 

Nem mehetünk el csak úgy egyszerűen emellett a kitün
tetés mellett, amely Kiss Ferenc erre minden tekintetben méltó 
személyében a magyar erdőtisztikart is érte. , . 

Elértük tehát azt, hogy az Alföld metropolisának leg
nagyobb önkormányzati testülete az új közigazgatási törvény 
által statuált legnagyobb kitüntessél jutalmazta az erdőtisztet, 
aki egy emberélet szívós, odaadó, kitartó munkájával csendben, 
feltűnés nélkül teremtett kultúrát sokezer hold sívó homokon, 
aki buzgalommal, hozzáértéssel, lelkesedéssel le tudott küzdeni 
minden akadályt s diadalra tudta juttatni azt a közérdeket, 
aminek védője és harcosa gyanánt odaállították. 

Csak emeli a kitüntetés értékét az a körülmény, hogy akkor 
érte Kiss Ferencet, amikor megválva a hatalmat biztosító polc
tól, már évek óta csendes visszavonultságban tölti napjait, mert 
bizonyítéka annak, hogy a kitüntetés forrása a tisztelet, a 
ragaszkodás, a megbecsülés, a szeretet, amellyel egy város 
polgársága ajándékozta meg a messziről odaszakadt szak
embert, aki egy élet munkájának eredményeképpen egy nagy 
vagyonnal ajándékozta m e g második otthonát. 

Minden erdész hálás tiszteletével üdvözöljük Szeged város 
törvényhatóságát, amely ezzel az elhatározásával nemcsak 
annak adta tanújelét, hogy értékelni tudja a csendes, odaadó, 
áldozatkész munkásságot, de annak is, hogy felismerte, méltá
nyolta azt a közgazdaságilag rendkívül fontos hivatást, amit az 
erdőgazdaság megcsonkított hazánk, de különösen az Alföld 
gazdasági életében betölteni hivatott. 

Őszinte örömmel, kartársi szeretettel köszöntjük ez alka
lommal Kiss Ferencet, aki példát mutatott arra, hogyan lehet 
egy nehéz, a polgártársaktól igen sokszor áldozatokat követelő 
élethivatást betölteni úgy, hogy nemcsak á munkát, de az embert 
is meleg szeretet, megértés és hála környezze. Megmutatta azt, 
hogy a gyakorlati erdőgazda helyhez kötött, hangtalan, szívós 
munkája is ki tudja vívni a legszebb „corona aureá"-t: polgár
társai tiszteletét és megbecsülését. 




