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Az állami támogatás mellett civil
összefogást sürget Áder János köztár-
sasági elnök a tavaly decemberi ónos
esõ és az azt követõ jegesedés okozta
erdõkárok enyhítésére. Az államfõ azt
kérte a közmédiától, fordítson kiemelt
figyelmet e civil összefogásra.

A Köztársasági Elnöki Hivatal Sajtóigaz-
gatósága az MTI-hez eljuttatott közle-
ményében tudatta, hogy az államfõ fo-
gadta Zambó Pétert, az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnökét, aki tájékozta-
tást adott a károkról, az elmúlt másfél
hónapban történt munkálatokról és a
további teendõkrõl.

Az erdészek becslése szerint az el-
múlt 30–40 év munkáját tette
tönkre a decemberi természeti
katasztrófa, amelynek követ-
keztében 34 ezer hektár állami
erdõt kell helyreállítani. A kár
akkora, hogy enyhítése állami
segítség mellett is csak társa-
dalmi összefogással történhet
meg – hangsúlyozták.

Az összefogás érdekében
Áder János levélben fordult
Szabó László Zsolthoz, a Mé-
diaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigaz-
gatójához, hogy a közszolgálati média
szenteljen kiemelt figyelmet az ország
erdeinek kárenyhítését célzó civil
összefogásnak, hiszen az MTVA mindig

is fontos szerepet vállalt a társadalmi
kezdeményezések támogatásában.

A felkérés alapján tematikus napot
szervez a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) március

1-jére, hogy támogassa a tavaly decem-
beri ónos esõ és jegesedés okozta erdõ-
károk enyhítését célzó civil kezdemé-
nyezéseket. Az „S.O.S. – Bajban az er-
dõ!” elnevezésû, március 1-jén tartandó
tematikus nap fõ csatornája a Duna TV
lesz, de a közszolgálati média más felü-
letei is bekapcsolódnak a mûsorfolyam-
ba. A közmédia már felvette a kapcsola-
tot az Országos Erdészeti Egyesület el-
nökével a tematikus nap elõkészítése
ügyében – áll az MTVA-nak az MTI-hez
eljuttatott közleményében.
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A köztársasági elnöknél járt az OEE elnöke

A fenti címmel jelent meg életraj-
zi kötet dr. Balassa Gyula, az
egykori Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság vezetõjérõl, Fáczá-
nyi Ödön tollából. A „fõerdész és
fõvadász” még élõ kollégái, a
szakma képviselõi elismeréssel
emlékeznek a 40 éve elhunyt sza-
kemberre. 

Dr. Balassa Gyulát 1945 köze-
pén választották fõispánnak Nó-
grád-Hont vármegyében, ahon-
nan országos rendõrfõkapitány-
nak nevezték ki altábornagyi
rangban, miniszterhelyettesi be-
osztással.

Nem volt könnyû kor 1945
nyara sem, ahogy nem volt az a
következõ sem. Ismertek a hábo-
rús károk emberi és anyagi vonat-

kozásai, ugyancsak az újjászervezõdõ
pártok harcai a hatalomért. A fõispán,
majd a rendõrfõkapitány szenvedõ ala-
nya is ezeknek a küzdelmeknek, me-
lyek a korszak jellemzõjeként koncep-
ciós perekbe torkollottak – Balassa íté-
lete 12 évi börtön és teljes vagyonel-
kobzás volt. 1955-ben szabadult és a
következõ évben nevezték ki az Orszá-
gos Erdészeti Fõigazgatóság vezetõjé-
nek.

Aranykora következett „fõerdész-
ként és fõvadászként”, amelyet befeje-
zésként megfejelt a pilisi tevékenysége.
Ez a könyv egy erdészet- és vadászat-
történeti fehér folt eltávolítását szolgálja
– olvashatjuk a kötet fülszövegében.

A kiadvány megrendelhetõ a Nimród
Vadászújság szerkesztõségében. 
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