Az országos választmány ülését 1982. május hó 28-án, Kecskeméten tartotta. Az
ülés az egyesület természet- és környezetvédelmi feladataival foglalkozott. Délelőtt
a Technika Házában Rakonczay Zoltán, az OKTH általános elnökhelyettese előadás
ban mutatott rá az erdészet időszerű feladataira. Ezt követően dr. Tóth Károly, a
Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója tájékoztatót adott a parkról.
A délután folyamán az ülés résztvevői látogatást tett a KNP kecskeméti köz
pontjában. Király Pál főtitkár köszönetét fejezte ki a szívélyes fogadtatásért, -s
megköszönte a kecskeméti helyi csoport közreműködését az ülés zökkenőmentes
lebonyolításáért.
A Hazafias Népfront Országos Elnökségének környezetvédelmi munkabizottsága a
stockholmi környezetvédelmi konferencia 10. évfordulóján tartott kibővített ülésén
dr. V. Nagy Imre munkabizottsági elnök a „Környezet védelméért" kitüntetést ado
mányozta dr. Madas Lászlónak, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság igazgatójának, a
munkabizottság egyik alapító tagjának.

A szerkesztő bizottság szeptember 8-án, Veszprémben, az ottani MÉM helyi cso
port'közreműködésével kibővített ülést tartott. A napirend első része során lapszer
kesztési kérdéseket tárgyaltak. Debreceni Imre igazgató, a veszprémi MN helyi csoport
elnöke a helyi csoportok általános véleményét és javaslatait ismertette a lapszerkesz
téssel kapcsolatban. A 6., 7. és 8. lapszámot Csepregi János igazgatóh., a keszthelyi
helyi csoport elnöke értékelte annak a közvéleménykutatásnak az alapján, amelyet
Bus Mária erdőmérnök állított össze. Ezt követően a megjelent 59 szakember ankétszerűen vitatta meg a hegy- és dombvidéki erdőművelés helyzetét, fejlesztésének le
hető irányát. A vita előkészítésére dr. Szikra Dezső által összeállított és a résztvevők
nek előre megküldött indító előadás szolgált. A helyenként szenvedélyes vitában 16
hosszabb-rövidebb hozzászólás hangzott el. Ezek ismertetésére a lapban visszatérünk.
Meliorációs tanácskozást tartott az MHT mezőgazdasági vízgazdálkodási szakosz
tálya, a MAE Növénytermesztési Társaságnak mezőgazdasági vízgazdálkodási szak
osztálya és az OEE együttesen, a közös meliorációs munkabizottságuk által össze
állított, „ A mezőgazdasági-erdészeti vízgazdálkodás és a melioráció fogalmi rend
szere" című javaslat megvitatására. A bizottság munkájában egyesületünk részéről
Mészöly Győző és Rumszauer János vett részt.
A munkabizottsági javaslatot dr. Szigyártó Zoltán, a Vízgazdálkodási Tudományos
Kutató Központ tudományos tanácsadója ismertette, a vitát dr. Petrasovits Imre, a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára vezette. Mintegy 30
felszólaló fejtette ki nézetét, véleményét és az összefoglaló szerint hozzájárult ah
hoz, hogy az elkészítendő végleges anyag a szerteágazó igényeket minél jobban ki
elégítse.

A fatechnológiai szakosztály ülését a Felsőtiszai EFAG hajdúhadházi fafeldolgozó
üzemében tartotta. Szilágyi István, üzemigazgató ismertette a FEFAG akác terme
lését, részletesen tájékoztatta a résztvevőket a hajdúhadházi üzem akác felhasználásá
ról. Felkért hozzászólóként Bogár Istvánné, az ERFATERV technológus tervezője, va
lamint további hozzászólók értékes kiegészítőt adtak a témához. A szakosztály öszszefoglalásként javasolta, hogy mivel ,,az akác ipari hasznosítása"
időszerű, más
szakosztályokat,
helyi csoportokat is érdekelhet, a jövőbeni programok szervezé
sénél keressék meg Szilágyi István üzemigazgatót a téma előadására. Ezúttal is fel
vetődött az a gond, mely a fafeldolgozáson belül a ragasztóanyag-ellátás terén mu
tatkozik (ragasztott tartók, talpfa, stb. termelésénél).
A Mikológiái és Faanyagvédelmi Társaság a DUNA Mg. Tsz-szel kötött együtt
működési megállapodása keretében vállalta, hogy a szövetkezet részére néhány va
don termő gombafajból nemesítési és vizsgálati célokra anyagot gyűjt. A társaság
biokémiai és élettani szakosztálya széles körű gombakémiai vizsgálatsorozatot indí
tott meg. A szakosztály kémikus tagjai vizsgálni kívánják a hazai nagygomba fajok
termőhellyel és talajjal összefüggő kémiai összetételét, egyéb tulajdonságait.

A bajai csoport a bátaszéki erdészet
kövesdi erdészkerülete területére tanul
mányutat és szakmai bemutatót szer
vezett. Ezen a Gemenci EVAG tölgy
makktermelő állományainak
felülvizs
gáló bizottságát vezető dr.
Szappanos
András, több erdőrészletben előadást és
gyakorlati oktatást tartott, zömében a
KTT nevelővágásainak jelöléséről.
A
gyakorlati bemutató során a kitermelést
is mindjárt elvégezték a mintaterüle
teken.
A miskolci csoport Miskolc—Király
asztal térségében rendezte meg az első
erdész szakszervezeti napot, A szakszer
vezeti napot a Vadas Jenő-emléktábla és
a kurtabérci, valamint a makkoshotykai
erdész
emlékművek
koszorúzásával
kezdték. Takács Jenő szakszervezeti tit
kár nyitotta meg az erdésznapi ünnep
séget, ezt követően dr. Varga László, a
Borsodi EFAG igazgatója mondott ünne
pi beszédet. Méltatta az erdésznap, a
kollektív ünnepségek jelentőségét, s an
nak a reményének adott kifejezést, hogy
ez a kezdeményezés talán túlnő a me
gye határain és idővel szép hagyománynyá válik.
A kultúr- és sportműsorok során mu
tatkozott be a répáshutai KISZ-erdész
tánc csoport. A műsort szavalatok, csa
ládi vetélkedők, gyermekműsor, poí-beat
a Szögliget Népdalkör, a Hegyalja tánc
együttes bemutatója színesítette,
majd
tombola, népművészeti vásár és sportve
télkedő zárta a programot.
A nagykanizsai csoport kétnapos szak
mai tanulmányúton vett részt a Gyulaji
EVAG területén. Ütjük során tanul
mányozták a korszerű vadászati beren
dezéseket, majd a gemenci vadrezervá
tumot.

A csoport a novai erdészet területén
szakmai bemutatót tartott, amelynek so
rán különböző korú fiatalosokban kézi,
gépi és vegyszeres ápolási
eljárósokat
mutatott be Szabó László erdőművelé
si
osztályvezetőhelyettes és Iváncsics
Lajos erdőművelési műszaki vezető. A
bemutatón az Erdőfelügyelőség képvise
lői is részt vettek.
A szakmai továbbképzés keretében a
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották.
GÖNCÖN
Gömöri Sándor „ A z ifjúság szerepe az
erdő- és környezetvédelemben".
LENTIBEN
Mészöly Győző „ A fásítás helyzete és
jelentősége" címmel.
Halálozás
A magyar erdőmérnök-társadalom ki
emelkedő egyéniségének életpályája ért
véget Balsay László nyugalmazott erdészetvezető,
aranydiplomás erdőmér
nök 1982. június 26-án, bekövetkezett
halálával. 1902. március 20-án született a
Hunyad-megyei Petrozsényban, erdőmér
nöki tanulmányait Sopronban, az Erdő
mérnöki Főiskolán 1923-ban fejezte be.
21 éves korában került az Eszterházi
hercegi hitbizományhoz és a felszaba
dulásig itt tevékenykedett különböző be
osztásokban.
így többek között 1927—1937 időszak
ban az endrédujmajori erdőgondnokság
vezetését látta el. Itt tudományos alapos
sággal foglalkozott a kavicsos cseri-ta
lajokon álló, legeltetett, rontott cseres
tölgyesek felújításával és úttörő mun
kát kezdett a mezőgazdaság által felkí
nált, kopár cseri-legelők beerdősítésével.

rencsés ötvözete érvényesült. Főhatósá
ga országosan kiemelt erdőmérnökként
ismerte el.
Több
tudományos dolgozatával, elő
adásaival szolgálta az erdészeti tudo
mányt a szakma érdekeit.
Szenvedé
lyes vadász volt és harcolt az erdő és
a vad érdekeinek összhangjáért, tudato
san szervezte a hansági szarvasállomány
minőségi fejlesztését. Több
évtizedes
megfigyeléseit
összegezve,
tanulságos
értekezést közölt „ A Z ERDO"-ben
a
hansági
szarvasállományról. Erőfeszí
téseinek elismeréseként „Nimród
Vadas/urem" kitüntetésben részesült.

1941-ben a kapuvári erdőgondnokság
vezetője lett. A z erdők, az erdőgazdál
kodás eszközeinek megóvása tette lehe
tővé, hogy az államosítást
követően
munkáját régi munkahelyén folytathat
ta. A délhansági erdészet vezetőjeként
ment nyugdíjba 1960-ban. Sokoldalú
an foglalkozott a hansági lápterület hasz
nosításával, a hansági égererdő művelé
sét magas szakmai színvonalra emelte.
Szívvel-lélekkel csatlakozott a nyárter
mesztési program megvalósításához. Mint
nemesítő, személyesen részt vett a mun
kahelyén fellelhető, jó növésű nyár és
fűz egyedek felkutatásában, tovább sza
porításában, de támogatta az idegenből
hozott fajták honosítását, sokoldalú se
gítséget nyújtott a kutatással foglalkozó
kollégáinak. Munkájában az újító kész
ség, a biológus és a jó mechanikai ér
zékű, gépi megoldást kereső ember sze

Széles körű ismereteit készségesen ad
ta át a fiataloknak. Nemzedékek nőttek
fel mellette, technikusok, erdőmérnök
hallgatók számára évtizedeken keresztül
szervezte az élményt nyújtó tanulmány
utakat. Öt gyermeke közül háromnak
szintén az erdészhivatást hagyta örökül.
Eredményes
munkája
elismeréseként
számos közéleti kitüntetésben, szakmai
elismerésben részesült, 1953-tól tulajdo
nosa a MUNKA ÉRDEMREND
bronz
fokozatának.
Családtagjai, volt munkatársai, tanít
ványai, tisztelői kíséretében
helyezték
örök nyugalomra a kapuvári temetőben.
Pechtol István, helyi csoportunk titkára
mondott búcsúbeszédet és
elhelyezte
egyesületünk koszorúját.
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