
11. Titkár jelenti, hogy Pech Kálmán vál. tag indítványa 
alapján a balatonmenti kecskelegeltetésnek visszaszorítása 
tárgyában a földmívelésügyi miniszter úrhoz intézett felter
jesztésre kielégítő válasz érkezett. A földmívelésügyi minisz
ter az érdekelt vármegyei hatóságokat nyomatékosan felhívta 
az erdei legeltetés lehető korlátozására, különös tekintettel 
arra, hogy a kecskelegeltetés lehetőleg teljesen megszűnjön. 

Számos új tag felvételével az ülés véget ért, 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Krausz Ernő ny. m. kir. főerdőtanácsos, az 
0 . E. E. rendes tagja, f. hó 6-án Sopronban, életének 61. évében 
elhunyt. Béke hamvaira! 

A régi rendszerű erdészeti államvizsga 1929 tavaszán meg
szűnik. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főis
kola rektora közli, hogy a régi rendszerű államvizsgák határ
ideje, felsőbb rendelet értelmében, 1929 tavaszáig hosszab-
bíttatott meg. A z utolsóelőtti államvizsga 1928 őszén fog meg
tartatni. 

Ezen legutolsó határidőn túl a régi rendszer szerinti hall
gatók is csak az érvényben levő vizsgálati rendszer alapján 
szerezhetik meg oklevelüket. 

A z érdekeltek a két utolsó államvizsga valamelyikén sa
ját érdekükben is okvetlenül jelentkezzenek. 

Sopron, 1928. évi július hó 19-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora. 

A Soproni Szent Imre Kollégium főiskolai tájékoztatója. 
A Soproni Főiskolai Szent Imre Kollégium célja a m. kir. 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola keresztény hallgatói 
számára tanulmányi évek alatt otthont nyújtani és fejlődésük 
szolgálatába állítani mindazt, ami a lelki, szellemi, társa
dalmi élet terén intelligens keresztény úri fiúknak igénye 
lehet. Lakás és kosztadáson messze túlmenőleg feladatának 
érzi a Kollégium, hogy a magyar nemzet és társadalom szá
mára valláserkölcsi alapon álló, komoly tudású, úri jellemű 
férfinemzedéket neveljen. 

A z intézet szellemét három nagy törekvés determinálja; 
a) fejlődő fér fi jellemek egész emberré alakítására keresz

tény világnézeti alapon nyújtani mindazt, amit a vallás, er
kölcs, egészség, ízlés, erő világa a magyar ifjúság számára 
adni tud; 



b) a főiskolai tanulmányi élet alapos kirnélyítése mellett 
minden eszközt az ifjúság rendelkezésére bocsátani, hogy a 
tudás, művészet, műveltség vonalán a modern idők színvona
lán álljon s a kultúrember életét mozgató bármely kérdésben 
komoly tájékozottsággal rendelkezzék; 

c) a M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola év
százados selmeci diák-hagyományait teljes érintetlen tiszta
ságukban megőrizve, vonzó, kedves, erővel és örömmel teljes 
diákéletet teremteni a Kollégium falai között, szoros és me
leg kapcsolatot tartván fenn az intézeten kívül élő diáktársa
dalommal. 

Mindezeket átfogja az a törekvés, hogy a családi otthon
ból kikerült ifjak otthont, baráti kört. emellett értük élő, 
segítő, támogató atyai jóbarátot találjanak. „Második ott
hona" akar lenni a Kollégium az ifjúságnak. 

A. főiskolai Kollégiumba csak keresztény főiskolai hall
gatókat veszünk fel, akik felvételük alkalmával nyilatkozatot 
állítanak ki, amelyben az intézeti szabályok megtartására ma
gukat becsületszóval kötelezik. 

A z intézet komoly valláserkölcsi alapon álló életet kíván 
növendékeitől s kívánja ezen elvi állásfoglalás összes gya
korlati következményeinek megtartását. Minden ifjú köteles 
a vallása előírta vallási gyakorlatokon lelkiismeretesen részt 
venni s hitét nemcsak vallani, hanem élni. Aki vallási köte
lességeinek pontosan meg nem felel, az intézet tagja nem ma
radhat. Itt külön is kiemeljük, hogy a párbajozás elvi elveté
sét a kath. valláserkölcsi élet elengedhetetlen követelményé
nek tekintjük. , i 

Intelligens férfinemzedék nevelődik a Kollégium falai kö
zött: ezért az intézet megkívánja tagjaitól a főiskolai tanul
mányokban való komoly elmélyedést és félévek végén a be
csületes munka eredményének felmutatását. A z ifjakat, nem
csak erkölcsi és fegyelmi, hanem tanulmányi szempontból is 
ellenőrzi és róluk félévenként a szülőknek jelentést küld. 
Mindazon fegyelmi szabályokat, amelyek a csendet, rendet, 
komoly munkát biztosítják, az elöljáróság az ifjak érdekében 
szigorúan érvényesíti; a ház szellemét és rendjét szükség ese
tén kemény rendszabályokkal is biztosítja. A súlyos fegyelmi 
kifogás alá eső, vagy ellenszegülő növendéket az intézetből 
— esetleg haladéktalanul — eltávolítja. 

Az elöljáróság az ifjúság érdekében a szülőkkel szoro
sabb kapcsolatot és a hivatalos értesítéseken túlmenő levél
beli érintkezést keres. 

Az ifjúság nagyob része külön szobát kap: csak egy ki
sebb rész — elsősorban az I. évesek — nyer kettenként egy 



szobában elhelyezést. A külön- vagy kettős szobában való el
helyezést illetőleg az igazgatóság úgy év elején, mint év köz
ben szabadon rendelkezik. 

Tekintetbe véve a trianoni magyar intelligencia nehéz 
anyagi helyzetét, az, igazgatóság a kuratóriummal való be
ható megbeszélés alapján a kollégiumi tartásdíjat az elérhető 
legminimálisabb összegben: évi 800 pengőben állapította meg. 
A kuratórium s az igazgatóság mindent elkövet, hogy az in
tézet jótevőit és pártfogóit egészen szegény növendékeink ré
szére alapítványi helyeket biztosító jelentősebb tőkék leköté
sére bírja; e tekintetben most, a kezdet kezdetén, természete
sen semmiféle biztos Ígéretet még nem tehetünk. 

A z ellátási díjak félévenként előre fizetendők. Külön elő
terjesztett kérésre az igazgatóság a tartásdíjnak részletekben 
való befizetését is engedélyezi oly módon, hogy az első félév
ben aug. 1., szept. 15. és nov. 15-ig, a második félévben jan. 
15., febr. 15, és ápr. 15-ig 200+100+100 pengős részletek fize
tendők. Tisztviselő szülők kérésükre havi fizetésre is kaphat
nak engedélyt; ilyenkor mindig egy-egy hónappal előrefizetés 
kötelező (augusztusban a szeptemberi részletet, szeptember
ben az októberit, stb.). 

A felvételi értesítés vétele után két héten belül minden 
növendék felvételi díj címén 5 pengőt és bútor-óvadék címén 
5 pengőt tartozik beküldeni, A bútor-óvadékot év végén, távo
záskor mindenki visszakapja, aki a házban vagy felszerelé
sében kárt nem okozott. 

Alapelvként hangsúlyozzuk, hogy félévnél rövidebb időre 
szóló jelentkezést el nem fogadhatunk. Ha valaki az intézetet 
időközben elhagyja, a teljes félévi díjat köteles megfizetni. 

A z évi tartásdíj ellenértékeképen a ház növendékeinek a 
következőket nyújtja: lakás, takarítás, (fűtés, világítás, reg
geli, ebéd, vacsora és háziorvosi gyógykezelés. Mosást az inté
zet nem adhat. Ágyfelszerelést — a matracot leszámítva — 
mindenki magával hoz; kötelező legalább kéthetenkénti vál
tásra való ágynemű-huzatnak és egy jó ágytakarónak elho-
zása. Saját dolgaikra a növendékek maguk kötelesek fel
ügyelni. Esetleg felmerülő károsodásokért az igazgatóság 
semminemű felelősséget nem vállal. 

A z ifjúságnak kápolna, könyvtár, olvasóterem, társalgó-
és játékterem, előadóterem, a legmodernebbül felszerelt tus
fürdő, tornaterem és zenetermek, valamint hatalmas udvar 
és kert állnak rendelkezésére. Idegen nyelvek tanulását az 
igazgatóság a lehetőségig szorgalmazza; a kollégiumi ének
es zenekarnak minden arra alkalmas növendék kötelezőleg 
tagja. A z intézetben kongregáció, öregcserkészcsapat, sport-



szakosztály működik, hogy egyéni igényeinek kielégítését min
den kollégista megtalálja. 

A ház a napirend megállapítását és a szabad óráik fel
használását illetőleg a legmesszebbmenő szabadságot engedi 
növendékeinek, akiknek a ház szabályai és szelleme megőrzé
sét illetőleg adott úri becsületszavában feltétlenül megbízik. 
Este 9 órától kezdve az, egész házban teljes csendnek kell 
uralkodnia, hogy a dolgozókat beszélgetők ne zavarják. A ház 
este 10 órakor zár; ekkorra mindenkinek otthon kell lennie. 
10 órán túl való kimaradás csak az illetékes előljáró írásos 
engedélyével lehetséges. A záróra megtartását az intézet szi
gorúan követeli s a szabálytalan kimaradást súlyos fegyelmi 
vétségnek tekinti, amelynek ismétlése kizárást von maga után. 

Felvételért lehetőleg június végéig kell folyamodni. A 
szülő vagy gyám aláírásával, polgári állásának és lakóhelyé
nek, valamint pontos címének jelzésével ellátott s a Soproni 
Szent Imre Kollégium Igazgatóságához címzett kérvények
hez mellékletül keresztlevél, tanulmányi eredményt igazoló 
bizonyítvány (érettségi vagy index) és a hittanártól vagy 
lelkésztől erkölcsi bizonyítvány csatolandó. Melléklendő ezen
kívül kellően megcímzett és szükséges bélyeggel ellátott vá
laszboríték is. Orvosi bizonyítvány nem szükséges. Beérkezés
kor minden ifjú köteles magát a háziorvos vizsgálatának 
alávetni. 

A z intézetet érdeklő minden levelezést az igazgatóság cí
mére kell küldeni. (Soproni Szent Imre Kollégium. Sopron.) 

A z intézet 1928 szeptember 1-én nyílik. Ez évben az őszi 
hónapokat ideiglenes elhelyezésben fogjuk tölteni s november 
folyamán költözünk át a közben teljesen befejezett és felsze
relt új kollégiumi épületbe, amelynek képét Tájékoztatónk 
első oldalán közöljük. 

A Soproni Szent Imre Kollégium 
igazgatósága. 

Budapest, IX. , Ráday-utca 43—45. 

10. Kimutatás 

a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző 
Egylet alaptőkéjének gyarapításéira 1928. évi július 1—31-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befolyt adomá
nyokról. 

Beküldött adományok: Asbóth István 2, Béky Albert 2, 
vitéz Borsay Ferenc 5, Botos Géza 2. Burdáts János 2, Cseke 
Lajos 1, Csernetzky Károly 1.50, Dercsényi István 2, Dimák 
Ödön 5, dr. Fehér Dániel 2.50. v. Fejes József 1, Fekete Zoltán 
5. Fischer Károly 6, Földváry Miksa 25, Füstös Zoltán 2, 



Gloser Dezső 1, Hammerschmidt Ernő 2, Haracsi Lajos 1, 
Héj j János István 1, Holba Miklós 2, Hohoss János 2, Hor
váth Rezső 2, Kachelmann Ottó 5, Kellé Artúr 5, v. Kiss La
jos 1, Kósa Gyula 2, Kováts Ernő 1, Kovássy Kálmán 2, dr. 
Kövessi Ferenc 5, Krippel Móric 5, v. Kristófy Gyula 2, 
Krizmanits Ferenc 2, Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, 
Laczkó Béla 2, Lesenyi Ferenc 5, Létay Gyula 2, Mayer Zol
tán 1, Modrovich Ferenc 3, Nagy Jenő 2, Orbán László 1, 
Plauder Nándor 1, Polakovics György 2, Puskás Károly 50, 
Rikly István 1, Ronchetti Gáspár 10, Róth Gyula 5, Sébor 
János 3, Szecsődy József 2, Szegedy Oszkár 2, Szpiska Mihály 
2, Szy Dénes 4, Takács János 2, Tárczy Pál 10, v. Tótth László 
2, v. Török Béla 1, Vági István 5, Velics Gyula 1, Zoltán 
János Ervin 6, Zsák Lajos 2 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 235 pengő, 
amelyhez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések 
összegét, a gyűjtés eddigi eredménye 4163.28 pengő. 

A Segélyző Egylet csekkszámlájának száma: 57936. 
Sopron, 1928 augusztus 1. 

Széki János 
főisk. tanár, 

a Segélyző Egyle t elnöke. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A mag-yar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
az állami erdőmérnökök öszesített személyzeti létszámában 
Béky Albert miniszteri tanácsosi címmel felruházott magyar 
királyi főerdőtanácsoist miniszteri tanácsossá és Clement Károly 
magyar királyi erdőtanáesost magyar királyi főerdőtanácsossá 
kinevezem. 

Kelt Kenderesen, 1928. évi jnlius hó 11. napján. 
, Horthy s. k. 

Mayer János s. k. 

• 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 

összesített személyzeti létszámában Kovátís Jenő m. kir. erdő
mérnököt a VIII. fizetési osztályba m. kir. foerdőmérnökké 
kinevezte. 


