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KITÜNTETETTJEINK

A magyarok célja a szabadság volt, s
ez a törekvés 1956-ban minden nép-
nek példát nyújtott – mondta Fazekas
Sándor az 1956-os forradalom ünne-
pén mondott beszédében. A földmûve-
lésügyi tárcavezetõ szerint a nemzeti
felkelés megmutatta, hogy a magyar
nép szabadságszeretõ: sosem fogadta
el a zsarnokságot.

A forradalom jelképezi a bátorságot,
mely bizonyítja, hogy a magyar nép
nem ijed meg a nagyhatalmaktól sem. A
magyarság hõsies lázadása fordult
szembe elõször igazán a sztálini ön-
kénnyel. Nem számított, mekkora az el-
lenség túlereje: az õseink tették a dol-
gukat, hogy a nemzet fennmaradhas-
son. Akkor már elszálltak a kommuniz-
musra vonatkozó illúziók, az a tévhit,
hogy a bolsevizmus képes megoldani
az emberek problémáit. A baloldali illú-
zióknak vége szakadt, a magyarok pe-
dig leleplezték a rákosista diktatúra iga-
zi arcát – emlékeztetett Fazekas Sándor.
A miniszter az ünnepi beszéd után, az
1956-os Forradalom és Szabadságharc
Emléknapja alkalmából

Életfa Emlékplakett Arany foko-
zata kitüntetést adományozott

Farkas Istvánnak, a Gemenci Erdõ
és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
dészének, a szálkai erdészkerület terü-
letén hosszú idõn át végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként. (A betegsége
miatt késõbb veszi át a kitüntetést.)

Dr. Gencsi Lászlónak, Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem nyugalmazott
tanszékvezetõ egyetemi tanárának, fél
évszázados egyetemi oktatói tevékenysé-
ge, az erdõmérnök-hallgatók nevelése te-
rületén végzett munkája elismeréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
Ezüst fokozata kitüntetést 

adományozott
Nagy Lászlónak, a Zalaerdõ Zrt. nyu-
galmazott vezérigazgató-helyettesének,
a zalai és a magyar erdõgazdálkodás ér-
dekében fél évszázadon át végzett ki-
emelkedõ munkája elismeréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
Bronz fokozata kitüntetést ado-

mányozott
Alberti Istvánnak, az ÉSZAKERDÕ
Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ erdé-
szének, a fehérkõlápai erdészkerület te-
rületén végzett kiemelkedõ munkája, és
értékteremtõ tevékenysége elismerése-
ként,

Dr. Kosztka Miklósnak, a Nyugat-
magyarországi Egyetem nyugalma-
zott intézetigazgató egyetemi taná-
rának, a környezet- és természetvédel-
mi érdekek érvényesítését, az erdészet
fejlesztését szolgáló több mint négy év-
tizedes, magas színvonalú oktatói mun-
kájáért,

Solti Imrének, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
dészetvezetõjének, a gemenci erdõk
szolgálata, valamint reorganizációs te-
vékenysége elismeréseként,

Erdész kitüntetettek október 23-án
Miniszteri elismeréseket adott át Fazekas Sándor a Földmûvelésügyi Minisztériumban
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Dr. Verbay Józsefnek, a minisztéri-
um volt Erdészeti Hivatala nyugal-
mazott szakmai tanácsadójának, a
magán erdõgazdálkodás mûködési fel-
tételeinek kidolgozása, a hazai erdõte-
lepítési és fásítási programok kidolgo-
zása területén végzett kiemelkedõ
munkája elismeréseként.

A miniszter 
Miniszteri Elismerõ Oklevelet 

adományozott
Gyulai Gábornak, az ÉSZAKERDÕ
Zrt. Miskolci Üzemigazgatóság igazga-
tójának, a faipar és az erdészet területén
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ
munkájáért,

Az Országos Erdészeti Egyesület ezú-
ton gratulál a szakmai elismerésekhez!

Forrás: FM Sajtóiroda
Képek: Nagy László, 

Pelsõczy Csaba (FM)

KITÜNTETETTJEINK / KÖNYVAJÁNLÓ

Csak ámul, leveszi a kalapját és csodál-
kozik az olvasó, amikor kezébe veszi a
farkasgyepûi erdõkben szinte egész pá-
lyafutását eltöltõ kitûnõ erdõmérnök,
Dobó Jenõ (1873-1956) életútjáról ki-
adott parádés kötetet, amely 2014 õszén
jelent meg, méghozzá családi kiadásban
és Bakonyerdõ Zrt. segítségével.

Az „Üdv az Erdésznek – Nagyapánk-
ról és a Bakonyról’ címet viselõ 436 ol-
dalas, keménykötéses, színes (!) fény-
képekkel is sûrûn megrakott kötet mél-
tó emléket állít annak az egész életében
csendesen alkotó erdõmérnöknek, aki-
nek tevékenysége a Bakonyhoz, neve-
zetesen Farkasgyepûhöz köthetõ.

Dobó Jenõ még a ’boldog békeidõk-
ben’, az 1890-es évek legelején iratko-
zott be a selmeci akadémiára, ahol szor-
galmasan jegyzetelt, rajzolt és fõképpen
tanult, amint azt a kötetben ízelítõként
leközölt indexének és jegyzettömbjei-
nek oldalai is bizonyítják. És itt meg kell
állnunk egy kicsit, ugyanis a könyv ké-
pei, a régi dokumentumok fotói kivéte-
lesen gazdagon ábrázolják Dobó Jenõ
életútját. Hogyan maradhatott meg
százszámra fénykép, irat, tervrajz és le-
vél ennyi év, két háború és fosztogatá-
sok után? A család szeretõ nõtagjainak
köszönhetõ, hogy most elénk tárulhat
ez a gazdag és tevékeny erdõmérnöki
pálya. Ugyanis Dobó Jenõ négy gyer-

mek közül egyetlen leánya, Magdolna
(Ágh Zoltánné) a rekvirálások  és osz-
tályidegenné alázások éveiben is ko-
nok szívóssággal mentette a hagyaté-
kot, majd tõle a
leánya, Ágh Mag-
dolna vette át és
õrizte tovább a
nagyapa öröksé-
gét, amibõl az-
tán több évi szí-
vós munkával
most könyvet
készített.

Dobó Jenõ
1897-ben ál-
lamvizsgázott,
utána az esz-
tergomi fõ-
k á p t a l a n
k e s z t ö l c i ,
majd so-
m o g y s z o b i
erdõbirtokán
d o l g o z o t t .
1 9 1 4 - 1 9 1 6
között kato-
na volt a balkáni
(albániai) harctéren. Itt már saját fény-
képezõgépével fotózott is (!), hadi és
népismereti jegyzetei megnyitják azok-
nak a páratlanul gazdag dokumentu-
moknak a sorát, amelyeket egész élete

során kivételes szorgalommal magá-
nak, családjának, de legfõképp az utó-
kornak készített. 1918-tól 1946-ig erdõ-
gondnokként tevékenykedett a vesz-
prémi püspökség farkasgyepûi erdõbir-
tokán, amelyet mesterien felvirágozta-
tott. 1926-1933 között hosszú nyomvo-
nalú kisvasutat, fûrészüzemet tervezett
és épített, Roth Gyula professzorral
1936-ban megrendezi az IUFRO kon-
gresszus farkasgyepûi bejárását. Kor-
szerû erdõmûvelõ is volt, mindvégig
képviselve az erdõmérnöki szakma leg-

magasabb színvonalát.
A kötet elsõ

114 oldalán az
életrajz mellett
számos izgalmas
levél is olvasható.
Ezt követi mint-
egy 110 oldal ko-
rabeli fotó-, irat-,
tervrajz-, naplómá-
solat (köztük sok
színes). A kötetet
az az egyedülálló-
an érdekes doku-
mentum zárja az
1920-1956 közötti
évekbõl (!) – egy tel-
jes vendégkönyv
másolata 220 oldalon
–, amelybe minden
náluk járt, vagy az ak-
kor még alig ismert
„falusi vendéglátás”
keretében náluk üdü-
lõ személy beírt/rajzolt

valami érdekeset. (A kötet kapható a
szerzõnél: aghmagdolna@globonet.hu,
+36 (89) 358-032 és +36 (20) 921-78-04).

Sonnevend Imre

EGY BAKONYI ERDÕMÉRNÖK 
GAZDAG SZAKMAI HAGYATÉKA

(Emlékkönyv Dobó Jenõrõl)


