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Államalapító Szent István ünnepe, au-
gusztus 20-a alkalmából dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter kitün-
tetéseket adott át. 

A Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést adta át a

miniszter:

Balsay Miklós erdõmérnöknek, a Ma-
gyar Vadgazdálkodók Egyesülete elnö-
kének, az erdõ- és vadgazdálkodási, fa-
feldolgozási területen végzett négy évti-
zedes szakmai munkája, egyesületi te-
vékenysége elismeréseként;

Hábel György erdõmérnöknek, ny.
MÁV mérnök-fõtanácsosnak, közíró-
nak, az ország jövõje iránti elkötelezett-
sége, személyes példamutatása, a hatá-
ron túli magyarság élettörténetének be-
mutatása, feldolgozása területén vég-
zett munkája elismeréseként;

Kisteleki Péter erdõmérnöknek, a VA-
DEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálko-
dási Zrt. vezérigazgatójának, a hagyo-
mányos erdõgazdálkodás, az ökoturiz-

mus, a fahasznosítás és a vadgazdálko-
dás fejlesztése érdekében végzett négy
évtizedes munkája elismeréseként;

Wisnovszky Károly a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tóság igazgatójának, a fenntartható er-
dõgazdálkodás, a korszerû erdészeti
szakigazgatás kidolgozása és mûködte-
tése érdekében végzett munkája elis-
meréseként.

A Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt kitüntetést adta át a

miniszter:

Spiegl János erdõmérnöknek, a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság igazgatójának, az erdõgaz-
dálkodás fejlesztése érdekében hosszú
idõn át végzett munkája elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetést adta át a

miniszter:

Kovács Gyulának a ZALAERDÕ Zrt.
erdész-technikusának, az õshonos ma-

gyar gyümölcsfajták érdekében végzett
értékmentõ és értékteremtõ munkájáért;

Szûcs Sándor erdésznek, a Baranya
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatósága nyugalmazott erdõfelügyelõ-
jének, az erdészeti szolgálat területén
végzett négy és fél évtizedes szakmai
munkája elismeréseként.

Pro Silva Hungariae Díjat adomá-
nyozott a miniszter:

Dr. Bach Istvánnak, az MGSZH Növény-
termesztési és Kertészeti Igazgatóság osz-
tályvezetõjének, az erdészeti és kertészeti
szaporítóanyagok fejlesztése terén hosszú
idõn át végzett munkája elismeréseként;

Molnár Lászlónak, a Magán Erdõtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége alelnökének, a POPLAR
Magán Erdészet Kft., Zöld Energia Kft.
tulajdonos ügyvezetõjének, az erdõgaz-
dálkodási, fahasznosítási tevékenysége,
a Nemzeti Erdõprogram kidolgozásá-
ban végzett munkája elismeréseként;

Kitüntetettek
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Dr. Molnár Sándor egyetemi tanárnak,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kar, Faipari Innovációs Köz-
pont intézetvezetõjének, több mint négy
évtizedes szakmai munkája, oktatói és
kutatói tevékenysége elismeréseként.

Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat
adományoz:

Kozma Béláné családi gazdálkodónak
– telephelye Csikvánd – az erdõgazdál-
kodás és a falusi turizmus népszerûsíté-
se területén elért eredményeiért.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata ki-
tüntetést adományozott a miniszter:

Halász Aladárnak, a volt Mezõgazda-
sági és Élelmezésügyi Minisztérium nyu-
galmazott erdõmérnökének, erdõgaz-
dálkodás és fafeldolgozás területén vég-
zett munkájáért (a kitüntetést késõbb
vette át). (Munkásságát részletesen lásd:
EL 2010. júniusi szám 212. oldalon.)

Dr. Járó Zoltánnak, az Erdészeti Tu-
dományos Intézet nyugalmazott fõigaz-
gató-helyettesének, ökológiai szemléle-
tû erdészeti földértékelés területén vég-
zett munkájáért;

Több mint 60 éves munkássága során
az országos genetikai talajtípus-rend-
szert a hazai erdõgazdálkodás igényei-
nek megfelelõen értékelte és adaptálta.
Kidolgozta az erdészeti termõhelyfeltá-
rás helyszíni és laboratóriumi vizsgálati
módszereit és segítségével feldolgozta
az erdõgazdasági tájak talaj-, majd ter-
mõhelyi adottságait. A „Talajtípusok” cí-
mû könyve mind a mai napig használa-
tos a gyakorlati szakemberek körében
és mára szinte pótolhatatlanná vált.

Kimunkálta a hazai fafajok termõhe-
lyi igényének ökoszisztéma szemléletû
vizsgálati módszerét és meghatározta a
fõbb állományalkotó fafajok termõhely-
igényét. A fontosabb magyarországi fa-
fajok elterjedésének és termõhelyi igé-
nyének feldolgozása alapján kialakítot-
ta a sajátosan magyar erdészeti termõ-
hely-tipológiai rendszert.  

Kimunkálta az ökológiai szemléletû
erdészeti földértékelést. Leírta a fõbb
fafajok éves és korszaki növekedésme-
netét és az ehhez kapcsolódó vízfel-
használás modelljét. Kidolgozta az erdõ
szervesanyag-forgalmának vizsgálati
metodikáját. Meghatározta több állomány-
alkotó fafaj szerves- és tápanyagforgal-
mát. Nemzetközileg is új módszert dol-
gozott ki a felszín alatti szervesanyag
(gyökérzet) vizsgálatára. 

Nyugdíjazását követõen is intenzí-
ven részt vett a tudományos életben,
többek között közremûködött azoknak
az ökológiai vizsgálati bázishelyeknek
a kialakításában, amelyek most a Nem-
zetközi Erdõvédelmi Monitoring Háló-
zat intenzív vizsgálati területeit képezik.  

Járó Zoltán egy egész kutatói nemze-
déket indított el pályáján. Érzelemgaz-
dag természete visszafogott kétkedéssel
párosult. Tudományos eredményei min-
dig hitelesek és megbízhatóak voltak.

A magyar erdõk szeretete, ökológiai
szemlélete, szakmai elkötelezettsége és
munkássága iskolateremtõ az erdészeti
ökológia és termõhely-értékelés terén.

Eddigi tevékenységét Bedõ Albert- és
Akadémia-díjjal, Vadas Jenõ emléké-
remmel, továbbá a Pro Silva Hungariae
és a Magyar Köztársaság Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetéssel ismerték el.

Dr. Szõnyi Lászlónak, az Erdészeti
Tudományos Intézet nyugalmazott er-
dõmérnökének az erdõs területek táj-
rendezése és tájhasznosítása, egyesületi
munkája elismeréseként;

A mezõgazdasági tudományok kan-
didátusa, címzetes egyetemi tanár, ok-
leveles erdõmérnök.

Az Erdészeti Tudományos Intézet-
ben dolgozva az erdõtelepítésektõl, er-
dészeti növénynemesítéstõl az erdésze-
ti talajvédelemig és vízgazdálkodásig
széles skálát ölelt fel kutatási területe.
Ezeken a területeken a biológiai ala-
poktól kezdve a technológiákig, öko-
nómiai vizsgálatokig végzett vagy irá-
nyított kutatási és üzemi méretû mun-
kát. A táji termõhelyfeltárás adataira ala-
pozva a tájrendezés és területhasznosí-
tás kérdéseivel foglalkozott. Kidolgozta
a bányászattal érintett területek újra-
hasznosítási irányelveit.

A gyorsan növõ fafajok bevezetésé-
nek megalapozásához nemzetközi
együttmûködésben korszerû fekete-,
duglász- és lucfenyõ-származási kísérle-
teket létesített, amelyek ma is bázisai az
erdészeti nemesítésnek. A magyar erdé-
szeti fenyõnemesítési rendszerek elmé-
leti megalapozója és több mint másfél
évtizedig irányítója, valamint nemzetkö-
zi szinten is (IUFRO, FAO) elismert és
meghatározó képviselõje volt.

Az ERTI kutatási rendszerének és
szervezetének (kísérleti állomások, kí-
sérleti erdészetek) kialakítói közé tarto-
zott. Elindította és irányította az elsõ jö-
vedelmezõségi alapú erdészeti célprog-
ramot.

Mintegy ötven tudományos dolgoza-
ta jelent meg, ezek ötöde külföldi kiad-
ványokban. A Bedõ Albert-díj tulajdo-
nosa. Az Országos Erdészeti Egyesület
kiemelkedõen eredményes egyesületi
munkájáért 1996-ban tiszteletbeli tagjá-
vá választotta.
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Dr. Tóth Bélának az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet nyugalmazott állomási-
gazgatójának, fanemesítési, telepítés-
technológia kidolgozási munkájáért, az
MTA-ban végzett tevékenységéért. (Kö-
szöntését lásd EL 2011. július-augusz-
tusi szám 240. oldalon.)

Az Életfa Emlékplakett Bronz foko-
zata kitüntetést adományozta a mi-

niszter:

Halász Tibor nyugalmazott erdõmér-
nöknek, az erdõk közjóléti hasznosítá-
sáért végzett munkájáért;

Tasi Lászlónénak, az ÉSZAKERDÕ
Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyet-
tesének, gazdasági területen végzett
munkájáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet ado-
mányozott a miniszter:

Czirok Istvánnak, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tósága osztályvezetõjének, az erdészeti
igazgatás területén végzett munkájáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet ado-
mányozott a miniszter az Õrségi

Nemzeti Park Igazgatóság 11 mun-
katársának a Kõszegi Tájvédelmi Kör-

zet természeti értékeinek védelme,
megõrzése érdekében kifejtett rendkí-

vüli intézkedéséért:
Dr. Markovics Tibor igazgatónak.

A SEFAG két évtizedes hagyománya,
hogy a képzõmûvészet révén is igyek-
szik közelebb hozni az erdõt, a termé-
szetet a közönséghez, közülük is ki-
emelten a fiatalokhoz. Az elmúlt húsz
év során számtalan helyi és más vidék-
rõl érkezett mûvész (festõk, természet-

fotósok, fafaragók stb.) segített ben-
nünket ebben a törekvésünkben. Ta-
valy, a cég negyvenéves jubileuma kap-
csán született a gondolat, hogy ne hiva-
tásos mûvészek, hanem saját munkatár-
saink és hozzátartozóik fotóiból ren-
dezzünk egy kiállítást. A több mint fél-

száz fotóból össze-
állított tárlat nagy
sikert aratott, ami
arra ösztönzött
bennünket, hogy a
Csodálatos termé-
szetet mutassuk
meg másoknak is.  

A tárlat anyagát
elõször egy üzlet-
ház vásári forgata-
gában, egy kará-
csonyi jótékonysá-
gi gyûjtõakció
helyszínén láthatta

a nagyközönség, utána a fiatalok követ-
keztek. Bemutatkoztunk a Dráva Völ-
gye Szakközépiskolában, a Honvéd ut-
cai, a Kisfaludy utcai, a Zrínyi és a Gár-
donyi Általános Iskolákban, valamint a
Sziágyi Erdei Iskolában is, Kaposváron.

A vándorkiállítássá alakult, a somo-
gyi erdõkben készített anyag – utolsó
nyilvános bemutatkozásra – a Budake-
szi úti Erdészeti Információs Központba
utazott. A tizenhárom alkotó ötvenhat
természetfotója a fõvárosi bemutatko-
zást követõen a Dráva Völgye Középis-
kola Felnõttképzési Központjában ke-
rül végleges helyére.

Az alkotók: Bálint László, Bálint
Tamás, Detrich Miklós, Gyõrke Gábor,
Isó Lajos, Konkoly Attila, Majorné Sí-
pos Gyöngyi, Puskás Eszter és Valent
Sándor, de láthatók Böhm István és
Major László fotói is, akik a Horvát Er-
dészeti Egyesület nemzetközi fotópá-
lyázatán elsõ, illetve második helye-
zést értek el.

Detrich Miklós 

„Csodálatos természet”




