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BALOGH LAJOS
erdész

1942-ben a nagykapornaki uradalom-
ban kezdte pályafutását, mint erdõle-
gény. Az államosítás után a Pölöskei és
Zalacsányi Erdõgondnokságon dolgo-
zott 1946-48-ig. 

Erdõõri szakvizsga után 1949-tõl a
bezerédi, majd a pakodi erdészkerület
irányításával bízták meg. 

1953-tól a pókaszepetki csemete-
kertben került kapcsolatba a csemete-
termeléssel. 

1956 júniusától a Sárvári Állami Er-
dõgazdaság bejcgyertyánosi. kerületét
vezeti. A Farkas-erdõn 1960-tól egy 18
hektáros csemetekertet alakítottak ki.
Az erdészkerület irányítása mellett vé-
gezte ennek vezetését. 

A bejcgyertyánosi csemetekertben
az országosan ismertté vált konténeres
csemetetermelést valósította meg a gya-
korlatban. Az új módszerek lelkes alkal-
mazója.

Kitüntetései: 
1959: Az Erdészet Kiváló Dolgozója.

1977, 1985: Munka Érdemrend ezüst és
arany fokozata. 

1986-ban történt nyugdíjazása óta él
Zalaegerszegen, de rendszeres látoga-
tója Bejcgyertyánosnak. Szívesen adta
és adja át ma is tapasztalatait a fiatal szak-
embereknek. 

Egyesületünk helyi csoportjának ak-
tív tagja, véleményt nyilvánít szakmai
ügyeinkrõl.

FLISZÁR ALADÁR
erdésztechnikus

1962-ben, mint alkalmi dolgozó vállalt
elõször munkát az Észak-zalai Állami
Erdõgazdaságnál. 1963-tól a Középrigó-
ci Szakmunkásképzõben tanult, majd
ezt követõen a soproni Erdészeti Tech-
nikumba került, ahol 1970-ben techni-
kusi oklevelet szerzett.

1973-ban a Zalabaksai Erdészetnél
kerületvezetõi kinevezést kapott. 1980-
tól irodai munkára rendelték, majd
1982-tõl az erdészet erdõmûvelõi mû-
szaki vezetõje lett, ahonnan 2008. év-
ben nyugállományba vonult.

Irányításával az erdészet által kezelt
göcseji tölgyesek és fenyvesek erdõmû-
velési feladatait kifogástalanul hajtották
végre. Az eltelt két évtizedben több al-
kalommal is jelentõs többletmunkát je-
lentett az elsõsorban fenyveseket sújtó
természeti károk felszámolása. Haté-
kony technológiát dolgozott ki a fiatal
erdõsítésekben jelentkezõ rovarkárosí-
tások ellen, melynek eredményeit több
erdõrészlet is tanúsítja.

A természetszerû eljárások gyakor-
lati alkalmazásában is jelentõs szerepet
vállalt, az erdeifenyõ-állományok ter-
mészetes felújításában elévülhetetlen
érdemeket szerzett. Munkájának külön
fejezetét jelentette a Szentgyörgy-völ-
gyi szálalóerdõ kezelése, melyet a leg-
magasabb szakmai színvonalon vég-
zett el.

Tevékenysége eredményeként az er-
dészetnél hátralékos erdõrészlet nem
keletkezett, miközben minõségi állo-
mányok jellemzõit hordozó fiatalosok
létesültek.

Fliszár Aladár emberi kvalitásai és
szakmai rátermettsége követendõ példa
lett az Õt követõ generációk számára.

Decrett József
emlékérmet kapott




