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FELHÍVÁS! 

Ezúton hozzuk Tagtársaink szíves tudomására, hogy a már korábban meghirde
tett és f. évi augusztus hó 8-án, valamint 9—10-én Egerben megrendezésre kerülő 
közgyűlésünkre és a Fagazdasági Műszaki Napokra a jelentkezés az eddigi gyakor
lattól eltérően nem csoportosan, hanem egyénileg történik. Az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatást a lapunkhoz csatolt meghívó, tudnivalók és jelentkezési lap adja. 

* 
Az Egyesület elnöksége március 13-án dr. Csontos Gyula alelnök vezetésével 

ülést tartott. A z elnökség jóváhagyólag tudomásul vette Adamkó Józsefnek, a Mát 
rai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság igazgatójának tájékoztatóját az 1974. évi egri 
vándorgyűlés előkészületeiről és programjáról. A továbbiakban a közgyűlés e lő
készítésével kapcsolatos tennivalókkal, valamint az egyesületi szaklap fenntartási 
és terjesztési kérdéseivel foglalkozott az elnökség. Jóváhagyta továbbá az egyesületi 
titkár jelentését az Egyesület helyi csoportjainak 1973. évi tevékenységéről. 

* 

Az Erdészettörténeti Szakosztály ülésén Komlós Géza „Egy nyugat-dunántúli volt 
magánuradalom erdőgazdálkodásának személyi viszonyai a X V I I — X V I I I . század
ban" és Nagy Domokos Imre „A vadászirodalom forrástörténeti értékéről" címmel 
tartott előadást. 

* 
Az Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén Fülöpp Zoltán tájékoztatta a résztvevőket 

az Állami Erdei Vasutak várható kapacitás-kihasználásáról 1974-ben és a vasúti 
szakfelügyelői miniszteri utasítás gyakorlati végrehajtásáról. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉ&ŐL 

A Pécsi Csoport a Műszaki és Köz
gazdasági Propaganda Hónap keretében 
Pécsett a „Tá j és környezet" témakörben 
ankétot szervezett. A z ankét elnöke és 
megnyitója dr. Bihari Ottó akadémikus, 
a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke volt . 
A z ünnepi bevezető előadást Rakonczay 
Zoltán, az Országos Természetvédelmi 
Hivatal elnöke „ A környezetvédelemmel 
kapcsolatos általános kérdések és prob
lémák" címmel mondotta. A z ankéton a 
következő előadások hangzottak e l : Csa
nádi Béla igazgató: „ A z erdő szerepe a 
környezetvédelemben"; Palkó Sándor a 
Mecsekvidéki Intézőbizottság elnöke: „ A z 
üdülőkörzet és az idegenforgalom kör
nyezetvédelmi problémái"; Somogyi Béla 
osztályvezető: „Pécs város zöldövezete — 
a város zöldfelületi rendszerének kiala
kítása"; Mészáros József igazgató: „Er 

dészeti feladatok a Mecsek közjóléti er
dőgazdálkodásában"; Molnár István er
dőmérnök: „ A mecseki parkerdőgazdál
kodás"; Reuter Camilló O T V H főfe l 
ügyelő: „Természetvédelem a környezet
védelem szolgálatában Baranyában"; 
Tüskés Tibor tanár: „Környezetvédelem 
és erdőesztétika". A z előadások összefog
lalóját Csanádi Béla igazgató tartotta. 

A Szegedi Csoport, a Délalföldi EFAG, 
valamint a Szegedi Áll. Erdőrendezőség 
Balástyán a „Móra Ferenc" Mgtsz köz
pontjának kultúrtermében „A termelőszö
vetkezeti erdőgazdálkodás helyzete, 
problémái és fejlődési lehetőségei Csong
rád megyében" tárgyú nagyrendezvényt 

(Folytatása a 239. oldal alján) 



VÉGSŐ BÚCSÚ DR. BALASSA GYULÁTÓL 

M é l y megrendüléssel búcsúzunk dr. 
Balassa Gyula elvtárstól, a vol t Országos 
Erdészeti Főigazgatóság nyugalmazott v e 
zetőjétől, miniszterhelyettestől, a M É M 
Tanácsadó Testület tagjától, a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
vezetői és dolgozói az Országos Erdészeti 
Egyesület Elnöksége, a Magyar Vadászok 
Országos Szövetsége Elnöksége, vala
mennyi magyar erdész és vadász nevé
ben. 

Balassa Gyula szülőhelyéről, Bánffy-
hunyadról, az erdélyi havasok aljáról 
magával hozta a hegyek, az erdők, a vad, 
a természet, az egyszerű emberek sze
retetét és ez végigkísérte egész életútján. 

Középiskolái elvégzése után jogi dip
lomát szerezve a felszabadulás előtt sok
oldalú tevékenységet fejtett ki az ipar, 
az államigazgatás területén, majd a há
ború alatt csatlakozott azokhoz az erők
höz, amelyek a fasizmus ellen, az ország 
felszabadulásáért küzdöttek életük koc
káztatásával. 

A felszabadulás után teljes erővel vett 
részt a demokratikus államrendünk ki 
alakításában, a reakciós, visszahúzó erők 
elleni harcban, magas állami beosztások
ban: először mint Nógrád megye első fő 
ispánja, majd mint a Belügyminisztérium 
egyik vezetője országos főkapitányi rang
ban, a párt magas beosztású tagjaként. 

A törvénysértő perek őt setn kímélték, 
a párt oly sok kiváló harcosával együtt 
ő is igazságtalanul került börtönbe, ahon
nan csak hosszú évek múlva szabadult, a 
perek felülvizsgálata és az ártatlanul 
szenvedők teljes rehabilitálása után. 

Űjra szolgálatra jelentkezett, hogy vá l 
tozatlan lelkesedéssel, küzdjön a párt, az 
állam, a dolgozó magyar nép ügyéért. 

A z ellenforradalom legyőzése után ke
rül igazi helyére, amikor megbízást kap, 
hogy vegye át az Országos Erdészeti Fő 
igazgatóság vezetését. Ezen a poszton 
bontakozott ki igazi alkotókészsége, mély
séges embersége, kiváló vezetőképessége 
a maga teljességében. 1956 végétől 1964 
végéig — nyugdíjazásáig — irányította a 
magyar íerdészetet. 

A m i k o r fontos beosztását átvette, a 
magyar erdőgazdálkodás már jelentős 
utat tett meg a felszabadulás utáni f e j 
lődés útján. Kialakultak a megfelelő 
szervezeti keretek, a fejlesztés fő irány
elvei, alapvető feltételei és 1957-ben 

mindenekelőtt arra vol t szükség, hogy a 
sok vihart megért magyar erdőgazdálko
dás nyugodt fejlődési szakaszba jutva, 
lépésről lépésre haladva valóraváltsa a 
népgazdaság feladataiból az erdőgazdál
kodásra háruló célkitűzéseket, feladato
kat. 

Balassa Gyula, mint régi vadászember, 
rövid idő alatt vált ízig-vérig erdésszé 
és hivatott vezetőjévé az ágazatnak. 

Nagy fontosságot tulajdonított az erdők 
sokoldalú szerepének, amelynek megva
lósításáért .egészen haláláig fáradhatatla
nul dolgozott. 

Felismerve, hogy az erdőgazdálkodás 
legfontosabb feladata a népgazdaságnak 
fával való ellátása, erőteljesen támogat
ta az ország erdősültségének növelését, az 
erdőgazdálkodás intenzifikálását, kezde
ményezte a világméretekben is új ipar
ágaknak számító farost- és forgácslemez
gyártás kifejlesztését hazánkban. 

Kiemelkedő nagy gonddal, szeretettel 
és hozzáértéssel fejlesztette tovább a 



vadgazdálkodást, és teremtette meg a 
szükséges összhangot a mezőgazdaság, az 
erdőgazdaság és vadászat céljai, érdekei 
között. Irányítása alatt a vadgazdálkodás 
és vadászat szervezettsége, minősége, 
kulturáltsága, eredményei olyan szín
vonalat értek el, amely méltán vívta ki 
hazánk határain túl is a vadászat iránt 
érdeklődők növekvő elismerését. 

A természetkedvelők, turisták, kirán
dulók ezrei érdekében terveket dolgoz
tatott ki és valósított meg, hogy hazánk 
természeti szépségeit minél többen, kul-| 
túráit formában élvezhessék. 

Különös figyelemmel gondoskodott a 
Duna-kanyar, a mai Pilisi Parkerdőgaz
daság sokoldalú fejlesztéséről, amelyet á 
kétmilliós főváros, Budapest üdülőkör
zetévé tervezett kifejleszteni, és amely
nek konkrét megvalósításán olyan ered
ményesen dolgozott. 

Emlékét őrzi többek között a visegrádi 
Fellegvárba vezető panorámaút is. 

Meg kjell emlékeznünk igen jelentős 
jogszabályalkotó munkájáról. Kezdemé
nyezte, végig irányította az új erdő- és 
vadgazdálkodási törvény megvalósítását, 
s mint egyszemélyben jogász, erdész, va
dász, biztosította a kor igényeinek meg
felelő, nemzetközi vonatkozásban is j e 
lentős trövény létrejöttét. 

Kormányzatunk, érdemei elismerése
ként a Munka Vörös Zászló Érdemrend
jével és több más magas kitüntetéssel f e 
jezte ki elismerését tevékenységéért. 

Kulturált gazdaságirányító, szervező és 
törvényalkotó munkájával elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az ágazat irányításá
ban, ami nevét, tevékenységét megőrzi az 
utókor számára az ágazat történetében. 

Balassa Gyula emléke azonban nem
csak az erdészet hivatalos történelme szá

mára marad fenn, egyénisége, ember
sége megmarad az erdészek szívében is. 

Mélységesen szerette az embereket, 
tisztelte egyéniségüket. Bámulatosan rö
vid idő alatt ismerte meg a sok vezető 
mellett az egyszerű erdészeket, vadászo
kat, munkásokat, f igyelemmel kísérte 
sorsukat, nem egyszer tudtuk nélkül se
gített nehézségeik megoldásában. 

A z ő számára a vezető demokratikus 
magatartása nemcsak a párt munkastílu
sának következetes megvalósítását je len
tette, hanem megnyerő, közvetlen, szívé
lyes lényének közvetlen megnyilvánulása 
volt . 

Vol t türelme az egyes emberekhez, kis 
és magasabb beosztásúak kicsi és nagy 
ügyeivel tudott foglalkozni, f igyelemmel, 
hozzáértéssel, megértéssel bogozta ki az 
emberi és szolgálati kapcsolatok, bonyo
dalmak szálait és kereste meg a legigaz
ságosabb, legemberibb megoldást. 

Ö kezdeményezte és valósította meg a 
nagykovácsi Erdészeti Nevelőotthont, 
ahol azoknak az erdészeknek gyermekei 
találtak otthonra, akik a lakott helyek
től távol teljesítve szolgálatot, nem tud
ták gyermekeik iskoláztatását megoldani: 

Vezetésének időszaka alatt százával 
épültek az új, egészséges, jól felszerelt 
erdészlakások, biztosítva a külső mun
kában levők kifogástalan lakáskörülmé
nyeinek megteremtését. A nagy, országos 
ügyek mellett állandóan gonddal, f igye 
lemmel kísérte a szolgálat legnehezebb 
posztjain álló egyszerű emberek sorsát; 
élet- és munkakörülményeit. 

Kedves Gyula, ütött az utolsó búcsú 
perce és az erdészek, vadászok ezrei kö
szöntenek a hagyományos erdészköszön
téssel: üdv az erdésznek! 

(Dr. Madas András miniszterhelyettesnek a gyászszertartáson tartott búcsúbeszéde.) 

(Folytatás a 237. oldalról) 
szervezett. Vida László helyi csoporttit
kár megnyitója után Fekete Gyula főtit
kárhelyettes előadása következett „ A ter
melőszövetkezeti erdőgazdálkodás hely
zete és fejlesztésének kérdései" címmel. 
Ezt követte Tóth László igazgatóhelyet
tes „ A termelőszövetkezetek erdőgazdál
kodásának helyzete problémái és lehető
ségei Csongrád megyében"; Tölgyesi Al
bert osztályvezető „ A Délalföldi E F A G 
erdőgazdálkodási, szakmai, irányítási te
vékenysége Csongrád megye termelőszö
vetkezeteinél"; majd Nagy Sándor szö
vetkezeti elnök „ A balástyai Móra F e 
renc Tsz erdőgazdálkodási helyzetét és 
fejlesztési elképzeléseit" ismertető elő

adása. A z előadások után Balástyán és 
környékén néhány erdőrész megtekinté
sére került sor. A rendezvényről a Helyi 
Csoport kiadványt készít, amelyben az 
előadásokat teljes szöveggel, míg a szak
mai bemutatót vázlatosan szerepelteti. 

* 

A Debreceni Csoport a M T E S Z megyei 
szervezetének „Környezetvédelem — ter
mészetvédelem 1974" tudományos ülés
szaka keretében Köllő Ferenc igazgató, 
a Megye i Természetvédelmi Bizottság e l 
nökhelyettese elnökletével az erdő- és 
v ízvédelem témakörben előadás-sorozatot 
szervezett. Előadást tartott: Papp Ferenc 
igazgató „Debrecen környéki erdők v í z -



gazdálkodása"; Termann István igazgató 
„ A debreceni erdők szerepe a környezet
védelem szolgálatában"; dr. Tóth Béla 
igazgató „Erdősítések, fásítások szerepe 
az Al fö ld területhasznosításában és kör
nyezetfejlesztésében" címmel. 

A Csoport értékelte a termelőszövetke
zetek 1973. év i erdőgazdálkodásának 
munkáját. Botos Géza, az erdőfelügyelő
ség vezetője ismertette a Hajdú-Bihar 
megyei termelőszövetkezetek 1973. évi te
vékenységét, az év során észlelt hiányos
ságokat, eredményeket. Kiemel te az er
dőfelújítási hátralékok mielőbbi felszá
molásának szükségességét. A hozzászólá
sokban szinte egyértelműen a munkaerő
hiány, a gépesítés fokának elmaradott
sága és a szakemberek hiánya hangzott 
el indokként a hiányosságokkal kapcso
latban. A Csoport rendezvényén Botos 
Géza, a Hely i Csoport titkára beszámolt 
a múlt évben végzett munkáról, majd is
mertette az 1974. évi munkatervet. Fe
kete Gyula főtitkárhelyettes előadásában 
az 1974. évi kiemelt egyesületi feladatok
ról adott tájékoztatást, majd Botos Géza 
diafilm-vetítéssel kísért előadásban szá
molt be a Líbiában tett tanulmányútja 
során szerzett homokfásítási tapasztala
tokról. 

* 
Az Egri Csoport a 20 és 30 éves egye

sületi tagsággal rendelkező erdészek, 
technikusok és erdőmérnökök részére 
klubnap keretében találkozót szervezett, 
amelyen Jáhn Ferenc, a Helyi Csoport 
titkára köszöntötte a megjelenteket. A 
több évtizedes tagság megbecsülésére 
rendszeresített 20—30 éves jelzésű egye
sületi je lvényeket dr. Kovács Jenő, a H e 
lyi Csoport alelnöke, a Heves megyei 
M T E S Z Intézőbizottság elnöke adta át. 
ö t en kaptak 30 éves, huszonnégyen 20 
éves tagságot jelentő jelvényt. 

A Kaposvári Csoportnál Szabó László 
természetvédelmi főfelügyelő vetítettké
pes előadásban számolt be a Hortobá
gyon folyó környezetvédelmi és termé
szetvédelmi munkáról. Megismertette a 
hallgatóságot a Hortobágy madár-, állat
os növényvilágával , a táj természeti 
szépségeivel. A z előadó előadását három 
kaposvári középiskolában is megismé
telte. 

* 
A Kecskeméti Csoport klubnapot ren

dezett. Ezen Sipos Sándor erdőfelügyelő 
tartott élménybeszámolót 400 színes dia
kép levetí tésével ausztriai, észak-olaszor
szági, svájci, franciaországi, belgiumi, 
hollandiai és nyugat-németországi útjá

ról. További 50 színes diaképpel számolt 
be az elmúlt évi szekszárdi vándorgyű
lés tanulmányútjáról. 

* 
A Mátrafüredi Csoport taggyűlés ke

retében vitatta meg az „Erdők Napja" 
megrendezésének előkészítését. A Cso
port rendezvényén Bernáth Kálmán el
nök, Németh Gyula titkár és Enyedi Er
vinné gazdasági felelős ismertették az 
1974. évi feladatokat és a jóváhagyott 
költségvetést. 

A Miskolci Csoport a termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodás helyzetének és 
fejlesztésének témakörében szervezett 
rendezvényén Fekete Gyula főtitkárhe
lyettes ismertette az Egyesületnek a ter
melőszövetkezeti erdőgazdálkodás érde
kében kifejtett erőfeszítéseit. Vázolta a 
szövetkezeti erdőgazdálkodás kialakulá
sát és eredményeit, valamint a tsz-erdő-
gazdálkodás múltját. A hozzászólások és 
válaszok során felszínre kerültek a szak
ember-ellátottság és a csemeteellátás hiá
nyosságai, valamint a gazdálkodás más 
nehézségei. 

A rendezvényen Szabó Gyula diavetí
tés keretében számolt be finnországi ta
nulmányútjáról, az ottani erdőgazdálko
dás helyzetéről, fejlődéséről és a fejlesz
tés irányáról. 

A Csoport a lillafüredi erdészetnél 
szakmai továbbképző előadást szervezett. 
Zathureczky Lajos, a Borsodi E F A G er
dőművelési osztályvezetője vázolta az er
dőművelés előtt álló nehéz feladatokat 
és ismertette a vegyszeres növényvéde
lem eddig elért eredményeit, majd a j e 
lenleg használatos és a jövőben haszná
landó gyomirtó vegyszereket, azok fel
használási lehetőségét és az erdősítés
ben kifejtett hatását. Bartucz Ferenc 
igazgató ismertette a fatermesztés jövő
jét és feladatait. Gyurka Péter tud. fő 
munkatárs előadásában a növényvédő 
szerek veszélyességével é azok kezelésé
ve l foglalkozott; felhívta a figyelmet a 
növényvédőszer-raktárak kialakítására és 
azok helyes kezelésére. Dr. Kollonits Jó
zsef növényvédelmi felügyelő a gomba-
és rovarölő szereket ismertette, majd ki
tért a legújabb növényvédő szerekre és 
alkalmazási módjukra. 

• 

A Veszprémi M N Csoport fűrészüzemi 
bemutatót szervezett. Borsodi Imre, Csó
ka Lajos és Kemény László ismertette a 
zirci fűrészüzem technológiai felépítését 
és a gyártott termékeket. 



A Balatonfelvidéki EFAG üzemi hír
adójában örömmel olvastuk a Pápai Cso
port közleményét 1974. évi munkájával 
kapcsolatban. Meggyőződésünk, hogy ez 
a kezdeményezés jó szolgálatot tesz mind 
az EFAG, mind a Helyi Csoport közös 
érdekeket szolgáló munkájának. 

* 

A Szolnoki Csoport a Kassai úti álta
lános iskola tanulói részére vitadélutánt 
szervezett az erdők jelentőségéről. Ba
kondi Lajosné tanárnő bevezetője után 
Turi László erdőfelügyelő ismertette sok
rétűen az erdők, a természet jelentőségét. 
A gyerekek erdeimag-mintákat és az er
dővel kapcsolatos képeket kaptak aján
dékba. Vállalták iskolájuk környékének 
fásítását és az elültetett fák ápolását. 

A Csoport Dejtár határában tapaszta
latcserét szervezett az Ipoly vidéki E F A G 
területén. A tapasztalatcsere témaköre az 
intenzív fenyőcsemete-nevelés volt, 
amellyel kapcsolatos előadást és a be
mutatót Horváth Miklós erdőművelési 
osztályvezető tartotta. 

* 
A Szombathelyi Csoport az erdőren

dezőséggel karöltve rendezte meg az Or
szágos Fásítási Hónap megnyitását. A z 
ünnepi beszédet Gáspár Hantos Géza fő
osztályvezető-helyettes tartotta. A Vas 
megyei erdők többcélú hasznosításáról 
Mihályka Gyula igazgató tartott előadást. 
A z ünnepséget követően a szombathelyi 
Derkovits-telepi általános iskola három 
osztálya (mintegy 100 fő) a Csónakázó
tó környékén emlékfásítást végzett. 

* 

A Veszprémi Erdőrendezőségi Csoport 
rendezvényén Örsi Károly, az Országos 
Műemlék Felügyelőség előadója tartott 

előadást a műemléki környezetek erdé
szeti feladatairól. Fő témája az erdőte
rületen, fásnövényzettel borított terüle
ten levő műemlékek, műemléki környe
zetek rekonstrukciós és fenntartási teen
dőinek ismertetése volt . Ki tér t arra, hogy 
az üzemtervezési munkák során műem
lék körüli erdőben, parkokban milyen 
előírásoknak kell megfelelnie. Előadását 
diafilm-vetítéssel illusztrálta. 

A Tanulmányi Csoport a csurgói fű
rész- és asztalosüzem képviselőinek be
mutatta a sikárosi fűrészüzemet. A ta
pasztalatcserén a fűrésztechnológia, a gé 
pészeti, a kihozatali és egyéb üzemelési 
mutatók összehasonlítására került sor. A 
vendégek viszontlátogatásra hívták mag 
a sikárosiakat. 

Nyugdíjazás: 

Id. Fehér Ferenc kerületvezető erdész 
(Csákvár) és Gémesi Mátyás műszaki v e 
zető (Pusztavám) eredményes erdészte
vékenység után nyugállományba vonult. 

Halálozás: 

47 éves korában elhunyt Farkas Gyula, 
a Balatonfelvidéki E F A G balatonfüredi 
erdészetének kerületvezető erdésze. 

Megrendüléssel vettünk búcsút Bihary 
Dezső ny. számviteli felügyelőtől, aki é le
tének 70. évében, rövid szenvedés után 
Esztergomban elhunyt. 

Mikevári Tivadar ny. erdőmérnök, a 
Miskolci Csoport alelnöke életének 64. 
évében Miskolcon elhunyt. Csiszár Imre 
ny. erdőmérnök életének 77. esztendejé
ben Budapesten hunyt el. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: Béky Albert tud. főmunkatárs, E R T I , Sárvár ; Bo
tos Géza a Debreceni Erdőfelügyelőség veze tő je ; Gál István az Erdészeti Szakközépiskola igaz
gatóhelyettese, Sopron; Gergácz József tud. főmunkatárs, E R T I , Sárvár; Gébért Pál műszaki 
ügyintéző, E R T I , dr. Halupa Lajos tud. főmunkatárs, E R T I , Sárvár; Jérome René tud. főosz
tályvezető-helyettes, E R T I , Budapest; Kovács Ferenc tud. munkatárs, E R T I , Sárvár ; Ónodi Jó
zsef méhész, Észak-Bács Megye i Méhészek Szövetsége, Szabadszállás; Papp Tivadar erdőfel
ügyelő, Erdőfelügyelőség, Pécs ; Prenner József növényvédő mérnök, Vas M e g y e i N ö v é n y v é d ő 
Állomás, Tanakajd; Simon László erdőmérnök, főelőadó, M É M Szakoktatási Felügyelőség, Buda
pest; dr. Sipos Endre a Vas M e g y e i N ö v é n y v é d ő Ál lomás igazgatója, Tanakajd; Szabó Ferenc 
mélyépítési előadó, Ipolyvidéki E F A G , Balassagyarmat; Szilágyi Benjámin tud. munkatárs, E R T I , 
Kecskemét. 

A Z E R D Ő szerkesztő bizottsága. V e z e t ő : dr. Keresztesi Béla, főmunkatárs: Jérome René, 
tagok: Balázs István, Budapest; Becfc Antal, Pécs ; dr. Birck Oszkár, Budapest; Boldizsár Antal, 
Miskolc; Botos Géza, Debrecen; Büttner Gyula, Esztergom; Deák István, Tamási ; Erdős László, 
Budapest; Fila József, Budapest; Firbás Oszkár, Sopron; Gáspár Hantos Géza, Budapest; Hatler 
Rudolf, Kaposvár ; dr. Herpay Imre, Sopron; Iharos Frigyes, Veszprém; Imreh János, Budapest; 
Jáhn Ferenc, Eger ; dr. Járó Zoltán, Budapest; dr. Káldy József, Sopron; Király Pál, Budapest; 
dr. Kiss Rezső, Budapest; dr. Madas András, Budapest; Mészöly Győző, Budapest; dr. Radó 
Gábor, Budapest; dr. Sali Emil, Budapest; dr. Sólymos Rezső, Budapest; dr. Speer Norbert, 
Budapest; Stádel Károly, Győr ; Tóth István, Budapest; dr. Tóth Sándor, Budapest; Varga 

Ferenc, Sopron; Vida László, Szeged; Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 
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