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Egy balek tudnivalói (Sopron): 
Ebben a kis könyvecskében a selme-

ci diákhagyományokról lehet olvasni,
amelynek a balek részese lesz, azáltal,
hogy a hajdani akadémia egyik jogutód-
ja a Nyugat-Magyarországi Egyetem va-
lamely hagyományokat tisztelô szakára
került...

Ára: 400 Ft

Egy balek tudnivalói (miskolci):
A „könyvecske” keménytáblás, bôr-

kötés.
Ára: 1000 Ft

Sík Lajos: Mindnyájan voltunk egy-
szer az Akadémián

Egy írás amely, megörökíti a Selmec-
rôl Sopronba került Fôiskola ifjúságá-
nak sajátos szabályozó és önnevelô di-
ák-hagyományait.

Ára: 700 Ft

Ruzsinszky László: Tempus
A kis regény a selmec-soproni diák-

élet soproni hôskorát mutatja be élethû-
en, és a maga valójában. A menekülés
és átköltözés viharos idôszakát idézi
föl. A könyvben a kisregény mellett
megtalálható a szerzô „Ki gondol arra ?”
címû verseskötete.

Ára: 700 Ft

Bartha Dénes-Oroszi Sándor:
Selmec, Selmec, sáros Selmec: (Er-
dészettörténeti Közlemények IV.)

A kötet történelmi utazásra hív,
amely során a múltbéli, a letûnt Selme-
cet kívánja felfedni a mai megváltozó
városban. A könyv betekintést nyújt a
selmecbányai diákéletbe, a város törté-
nelmébe és bemutatja a környék termé-
szeti viszonyait, értékeit. A térképek, az
akadémia épületeinek részletes leírása
mellett a kötetet még számos, az 1900-
as évek elején készül fotók teszik még
érdekesebbé.

Ára: 400 Ft

Itt tó van a Tátra ölén: (Erdészettör-
téneti Közlemények XII.)

Egy útikönyv, amely az olvasót egy
újabb történelmi utazásra hívja, bemu-
tatja a Tátrát az 1900-as évek elején. Az
írás kiemelten foglalkozik az erdészeti
szempontból fontos látnivalókkal.

Ára: 400 Ft

Bartha Dénes: Dendrológia
Régen kialakult hagyomány már ,

hogy az oktató professzorok elôadásait
– hallgatói jegyzetek alapján – maguk a
hallgatók kiadják. Ez a jegyzet dr.
Bartha Dénes professzor Dendrológia
c. elôadásai alapján készült.

Ára: 500 Ft

Roth Gyula: Erdômûveléstan II.
A Selmeci Társaság egy olyan mûvet

jelentetett meg az erdésztársadalom
számára ismét, amelyre az oktatásban
és a gyakorlatban is nagy szükség van,
mivel manapság ismét egyre nagyobb
szerephez jut a természetes felújítás, va-
lamint a szálalásos erdôgazdálkodás...

Ára: 2500 Ft

Az Erdômérnöki Kar jelentése az
1956/57.iskolai év eseményeirôl
(Erdészettörténeti Közlemények
XXIV.)

A címben említett történelmi esemé-
nyek során írt jelentések könyv alakban.

Ára: 300 Ft.

Hermann Krutzsch: Erdôk megújí-
tása

H. Krutzsch hazai újramegidézését
idôszerûvé teszi a természet szerû erdô-
gazdálkodás iránti egyre fokozódó
szakmai és társadalmi igény. A könyv
mindenkihez szól, akinek valami köze
van az erdôhöz: Álljon a szakmai hie-
rarchia bármely posztján, foglalkozzék
kutatással, oktatással erdôtervezéssel
vagy ellenôrzéssel..., vagy barangoljon
csupán szívesen az erdôben, és védje a
természetet.

Ára: 700 Ft
* * *

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
november 21-én jótékonysági estet ren-
dezett a Pesti Vígadóban a dévai (szász-
városi, szovátai) árvaházban, gyermek-
otthonban és internátusban élô gyer-
mekek segítésére.

Az est fôvédnöke Mádl Dalma asz-
szony volt. Jeles hazai elôadók (Budai
Ilona, Ferenczi Éva, Rubold Ödön, Vitai
András, Vikidál Gyula, a Szent László
templom énekkara stb.) mellett a dévai
gyerekek is nagy sikerrel szerepeltek és
a zsúfolásig megtelt Vígadó közönsége
személyesen is találkozott a „pap bácsi-
val”, Csaba testvérrel.

A fellépô mûvészek, szervezôk térí-
tésmentesen ajánlották fel tehetségü-
ket, tudásukat és idejüket, a közönség
pedig a jegyvásárlással támogatta az
Alapítványt.

A közönség soraiban számos tagtár-
sunk is helyet foglalt családtagjaikkal
együtt.

Ref. Dr. Szikra Dezsô

Akáccal együtt javal-
lott a feketeszén
„Elégedett vagyok a kiszolgálással és az
áruval is, minden évben itt szoktam tû-
zifát vásárolni” – mondta érdeklôdé-
sünkre Gyulai József bodaszôlôi lakos,
a településrészen mûködô Napsugár
óvoda karbantartója a józsai erdészke-
rülethez tartozó vágástéren. Épp indu-
lófélben voltak, miután 9 köbméter
akáccal terhelték meg Széll József fuva-
ros gumikerekû kocsiját. Négy köbmé-
ter az övé, hat az óvodáé.

Megtudtuk tôle, hogy a saját részre
vásárolt akác kazánba kell, feketeszén-
hez fogja keverni. „Van itt egy maszek
asztalos, tôle szoktam még hulladékot
venni gyújtósnak” – egészítette ki végül
a mondottakat.

(Napló)
Ez ám az üzlet a javából! (A szerk.)

A Selmeci Társaság által árusított 
kiadványok

Helyreigazító
Köszönöm, hogy ilyen hamar közöl-
tétek a könyvismertetésem, de egy
teljes mondat kimaradt, ami egy részt
érthetetlenné tesz. Nem kérnék hi-
ánypótlást, ha nem még ma is élô,
nálam jóval fiatalabb kollégákról len-
ne szó.

Az elmaradt mondat a harmadik
bekezdés 5. sorától: A háborús évek
legnehezebbjén 1943-ban kezdték
tanulni a szakmát, az ezt követô zû-
rös évek hozták egyrészt az évfolyam
hallgatói számának nagy változása-
it és csalódásait.

Dr. Kollwentz Ödön

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!


