
E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

V á l a s z t m á n y i ü lés . 

Egyesülelünk igazgató-választmánya f. évi február hó 
2.1-én d. u. 5 órai kezdettel dr. Haracsi Lajos e lnöklésével 
az Egyesület székiházában ülést tartott, amelyen több fon
tos határozatot hozott. 

A hivatalosan távollevő Jablánczy Sándor titkár helyett 
dr. Mihályi Zoltán irodavezető ismertette a M. T. E. Sz.-
nek a'z Egyesületek munkaprogramnijára vonatkozó irány 
elveit. Ezek alapján az igazgató-választmány a M. T. E. Sz.-
Ertesítő részére adandó rendszeres tudósí tások, valamint 
a könyvkiadás felelőséül Iby Gábort, a pályadíjak felelő
séül dr. Magyar Jánost választotta meg. A dokumentációs 
ügyek, valamint a Tudományos Tanáccsal való kapcsola
tok intézésére dr. Mihályi Zoltánnak, a szakszervezet ter
melési és oktatási osztályával való összeköttetés megte
remtésére pedig Bezzegh László erdőmérnöknek adott 
megbízást. 

Madas András javaslatára az igazgató-választanány 
egyhangúlag úgy határozott, hogy teljes erejével szorgal
mazni fogja fontos erdészeti szakikönyvek kiadását. Remél
hető, hogy rövidesen sajtó alá kerül dr. Fehér Dániel 
„NTövéinylan"-ának IV., Roih Gyula , Erdőműveléstan"-á-
nak MI. kötete, valamint Fekete Zoltán , ,Erdőrendezés-
tan"-a és Lonkai János fűrészipari szakkönyve. 

Magáévá tette az igazgató-választmány Iby Gábor in
dítványát is , hogy az „Erdészeti Lapok" t u d o m á n y o s 
színvonalának hiztosítása érdekében a beküldött tanul
mányokat előzetes bírálatra adja ki kiváló szakembereknek. 

Egyhangúlag az Egyesület tagjai sorába iktatott az 
igazgató-választmány 255 újabb jelentkezőt mégpedig 13 
erdőmérnököt, 11 erd. üzemi tisztet, 86 erdészt, 31 erdő-
őrt, 1,4 tisztviselőt és 1 községet. 

Dr. Mihályi Zoltán indítványára az igazgató-választ
mány egyhangúlag meghívta tagjai sorába — mint a ma
gyar faipar képviselőit —: Niklas Artúrt, a Faipari Igaz
gatóság igazgatóját, Róka Pált, a Faipari Igazgatóság osz
tályvezetőjét, Rosner Miklós mérnököt, a Fakutató Köz
pont vezetőjét és Schlanger Istvánt, a Kelimpex NV igaz
gatóját. 

Lonkai János indítványára megalakult az Országos 
Erdészeti Egyesület Fagazdasági T u d o m á n y o s Osztálya. 
A szervezés részletmunkáját az Egyesület Váczi Mátyás 
alelnökre, Lonkai János és Rosner Miklós választmányi 
tagokra bízta. 

Dr. Haracsi Lajos e'mök nagy örömmel üdvözölte az 
új szakosztály életrehlvását, é s annak a reményének adott 
kifejezést, hogy az Egyesület keretében, az erdész-szak
emberek támogatásával , jelentős tényezője lesz. a magyar 
gazdasági élet újjáépítésének. 

Rosner Miklós bejelentette, hogy Jules Campredon a 
francia Erdőtudoiinányi Intései igazgatója, a fával való 
takarékosság ügyéban összehívandó nemzetközi ankét elő
készítése céljából rövidesen Magyarországra érkezik. 

Az igazgató-választmány felkérte, Madas Andrást, Iby 
Gábort és Rosner Miklóst, hogy a hírneves tudósnak fára
dozásaiban segítségére legyenek és az Egyesület keretében 
tartandó előadását megfelelően előkészítsék. 

Több kisebb ügy letárgyalása után az elnök indít
ványára az igazgató-választmány dr. Mihályi Zoltánt egy
hangúlag megbízta a lilkéuhelyettesi teendők ellátásával. 

H a l á l o z á s o k . 

Pintér Lajos főerdötanácsos, zobáki erdőgondnok 
március hó 16-án hosszai szenvedés ulán 64 éves korában 
elhunyt. 

Vaitzik Emil ny. főerdötanácsos (Eger) március hó 
12-én 82 éves korában meghalt . 

Ráilóczy Károly főerdötanácsos — amint erről köz
vetve értesültünk — Kaposvárott elhunyt. 

Nyugodjanak békében! 
* 

Több tagtársunk kérésére az alábbiakban közöljük 
azoknak a kartársainknak a nevét, akik — az eddig hoz
zánk közvet lenül vagy közvetve beérkezett értesítések sze
rint — 1944 óta távoztak el az élőik sorából. 

Krippel Móric ny. egyetemi tanár nagyrabecsült tisz
teletbeli tagunk m é g 1945 őszén elhunyt, s tanítómeste
reink közül elvesztettük Kellé Artúr, dr. Kövessi Ferenc 
és Modrovich Ferenc egyetemi tanárokat i s . 

Részint még az utolsó háborús hónapokban , részint a 
közelmúltban elunytak továbbá: Almássy István erdő
mérnök, ny. min . tanácsos , Arató Gyula erdőmérnök, ny . 
h államtitkár, Asbóth István erdőmérnök, ny. min. ta
nácsos , Bacsóvölgyi József erdőtanácsos , Bárány Károlij 
Etele erdőmérnök, min . tanácsos , Bárdos József ny. erdő-

» tanácsos , Barsi Nándor erdötanácsos , Barsy Richárd erdő
mérnök, ny. min. tanácsos , Becker Róbert erdőmérnök, 
ny. min. tanácsos , Cserneczky Károly főerdötanácsos , 
Csopey Kornél ny. főerdötanácsos , Dercsényi István fő
erdötanácsos , Erdödy Zoltán föerdömérnök, Felsövályi-
Furherr János erdőmérnök, ny. min. tanácsos , Földvárj) 
Miksa erdőmérnök, ny. min. tanácsos , Fülöp András ny. 
min. számv. igazgató, Geschwindd Lipót ny. erdötanácsos , 
Gogola József föerdömérnök, Győrfi Béla föerdömérnök. 
Háger Gyula főerdötanácsos , Hantos Ernő ny. főerdö
tanácsos , Horváth Sándor föerdömérnök, Huszár Pál 
erdőmérnök, ny. min . tanácsos , Juriss László erdőmérnök, 
Kársai Károly ny. föerdőlanácsos , Kiss Zoltán főerdőtaná 
csos , Kocziha János főerdötanácsos , Köves János ny. fő
erdötanácsos , Lányi András főerdész, Lattyák Sándor ny. 
főerdötanácsos , Machay T. D. Szilveszter erdőmérnök. , 
ny. máv. főfelügyelő, Majthényi István erdőmester, Ma-
róthy Emil erdőmérnök, ny. min. tanácsos , Mészáros Antid 
erdőtanácsos , Metzli Camill ny . erdőmester, Müller József 
ny. erdőtanácsos, Nagy Ágost főerdőszámtanácsos , Nagy 
Mihály erdőmérnök, Nemes Béla ny. erdőtanácsos , Oster-
lamm Ernő erdőmérnök, ny. min. tanácsos , Pánczé'l Ottó 
erdőmérnök, ny. min. tanácsos , Panyiczky Gyula s. erdö-
mérnök, Petényi Keresztéig erdőmérnök, ny. min. taná
csos , Pfeiffer Gyula erdőmérnök, ny. min. főtanácsos, 
de Poltere Gerard erdőmérnök, ny . min. tanácsos , P.uksa 
Endre főerdötanácsos , Puskás Károly ny. főerdötanácsos , 
Rónai György ny . erdőtanácsos , Saenger Nándor ny. f'i-
erdőtanácsos , Ronchetti Gáspár ny. erdőmester, Szűcs 
Kálmán ny. főerdötanácsos , Terényi József erdőtanácsos , 
dr. Tomasovszky Imre erdőmérnök, ny. min. tanácsos , 
Tükör Gyula ny. számvevő, Várjon Géza erdőmérnök, ny. 
min. tanácsos, Vető Gyula erdőmérnök, min. tanácsos 
Vollnhofer Pál erdőmérnök, ny. min. tanácsos , Wayner 
István föerdömérnök, Zálomi Imre föerdömérnök és Zügn 
Sándor ny. erdőimester. 

Emlékükét igaz erdész-kegyelettel őrizzük. 

* 

Kérjük " olvasóinkat, közöljék velünk, ha az itt fel
soroltakon kívül is elhalálozott valamelyik tagtársunk. És 
hálásak lennénk, ha az elhunytnak személyi adatait is 
közölnék ve lünk és szaki el i munkásságáról , emberi ér'é 
keiről rövid méltatást írnának. 


